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ءزجلالمحتأ،اهلامتكاىتحةلسلسلاهذهةلحرتناكتاونسثالث
انتاعامتجاراصتقاو،رصمجراخيلمعببسبريخأتلاةيلوؤسمنمربكألا
يريسملاباهولادبعروتكدلانكيملو.ةرهاقلليترايزتارتفىلعةيروحملا
ديريبتكلانمددعىلعلمعيناكهتداعكف،ةيادبلايفاهيلعًالجعتم
دتشايئاهنلااهلكشةلسلسلاتذخأنأدعبنكلو،ًالوأاهنمءاهتنالا
ددحو،هتاءاقلمظعميفاهيلإريشيذخأو،اهرادصإىلعهحاحلإ
ربمتبس/لوليأءاجو،اهرودصلىصقأًاينمزًادعومةينامثونيفلأربمتبس/لوليأ
نعهبحاصبايغعمانيديأنيبقرولادمجتو.ةعبطمللاهقيرطذخأتملو
قلعتياميفهليحرلبقيريسملاروتكدلامالكيقبنكلو،ليصافتلاةعباتم
تقويفلجسيتفدنيبهارينأدارأامزجننلانيلعحليتاراوحلاب
.هلًاططخمناكاممبرتقي

ددعربكألهاؤروةيركفلاوةيتايحلاهتريسمميدقتبًافوغشناكيريسملاف
هتالاسرمهأىدحإتناكو،نيمتهملاوأنيصصختملاريغنمسانلانم
ءاجو.ةكراشملاةدعاقعيسوتلةيساسألاةنبللااهنأل؛ةفرعملاةدعاقعيسوت
ىلثمةروصلثميباوجلاولاؤسلاةغيصىلعيُنبيذلا،تاراوحلابولسأ
ةلوهسىلعدعاسيامماياضقلاطيسبتىلإمئادلايريسملاروتكدلايعسل
.ءارقلانمةضيرعلاةدعاقلاىلإاهلوصوواهراشتنا

ةيعوسوملايريسملاباهولادبعروتكدلاةيصخشرولبيلمعلااذهو
ةفاقثلابًارورمةفسلفوخيراتىلإةفرعموركفنمتامامتهالاةددعتملا
تاعوضومبًاطبترمهمسالظيريسملاجاتنإةرازغعمف.ةسايسلاونفلاو
لهجيو.تايلاكشإنمهحرطياموبرغلاوةينويهصلاوةيدوهيلاودوهيلا
ىرخألوقحيفةيفسلفوةيركفتاماهسإنميريسمللامسانلاةيبلاغ
اذكو،يزيلجنإلابدألاساسألاهصصختلاجماهسأرىلعيتأي،ةعونتم
ءوضلاءاقلإةلسلسلاهذهلواحتاماذهو،رعشلاةباتكولافطألاصصق
نأدعبلماشلكشبةيركفلاوةيتايحلابناوجلاضرعلالخنمهيلع
.اهنيعباياضقىلعاهمامتهابصتةصصختمتافلؤمربعاهضرعقبس

اهيفردصيملاياضقيفيريسملاءارآحرطلةصرفةلسلسلاهذهنأامك
اهتيمهأىلعةيمالعإلاتاءاقللايفريبكمامتهالحمنوكتالدقو،تافلؤم
اياضقلاويناغألاونفلاوبحلاك،ءارآنميريسملااهيفهحرطيامةميقو
هذهيفيريسملايأرةيمهأعبنتو.اهريغوبازحألاتالكشموةيسايسلا



صاخقايسيفاهنمًالكعضيثيح،اهلهتءارقوهرظنةيوازنماياضقلا
وهف.يريسفتجذومنلخاديهاهعضيوأً،اجذومناهنملكشيفماعرخآو
وأةرباعليصافتدرجمودبتدقيتلاثادحألاىلعةيلكلاهتيؤرطقسي
ةموظنمنمٌءزجاهنأدجنةصحفتملاةرظنللاهعاضخإدعبنكلو،ةيحطس
امإاهمامأفقنانرودبنحنو،دوستنأاهانبتيواهفلخفقينمديري
عفدينأهجهنمبيريسملالواحيو.نيرهبنمنيلقانوأيعوريغنعنيدلقم
وأكولسلاوأرومألانمطيسبلاولو،راتخينألبقًاليلقركفيلانمًالك
جذومنلاوهامو،لعفيامءارونماكلاجذومنلاوهامًالوأفرعيل،ءارآلا
.هنطبتسيوهانبتينأبجييذلا

ةيتايحلايريسملاتاطحممهألًاضرعاهايانثيفةلسلسلاهذهمضتو
يريسفتجذومن:ةينويهصلاوةيدوهيلاودوهيلايعوسوملاهزاجنإو،ةيركفلاو
دودرو،اههجاويتلاتابوعصلاو،لمعلابتطاحأيتلافورظلاو،ديدج
اذهةصاخلاوةماعلالبقتسافيكو،هلتهِّجُويتلاتاداقتنالاولعفلا
كلذكو،هرمعنمنرقعبرىلعديزياملًادهجهيفرمثتسايذلالمعلا
تايدحتمكحبنيتيريصمنيتيضقبمامتهالايفقوبسملاريغوزيمملاهداهتجا
عقاويفهئارآلًاضرعمضتامك.ةيناملعلاوزاجملاامهونآلاشاُعملاعقاولا
ةفاقثلاوركفلالاحلهتيؤراذكو،ةيمالسإلاوةيبرعلاةمألاورصملاح
يتلاةيصخشلاهتبرجتوجاوزلابةقلعتملاهتايرظنبناجىلإ،برعلانيفقثملاو
نكميالكلذعم.اهتيويحدقفتملوًاماعنيسمخنمبرقيامترمتسا
ىوتسمللصتملذإ،ةريسموًاركفيريسملارصتختةلسلسلاهذهنإلوقلا
اذهعضونكميو،ساسألايفاهنمفدهلاوهاذهنكيملوهتايحداصح
باهولادبعةريسمكةيرثةبرجتبفيرعتلاوميدقتلاراطإيفلمعلا
ددعتميعوسوملااذهلةماعلاحمالملاليصفتلانمريثكبضرعيوهف،يريسملا
.تامامتهالا

تايلمعءانثأيفينتهجاويتلاتابوعصلاىدحإعونتلااذهلّكشدقو
نمضراكفألاضعبلًاراركتهارأتنكامكانهف،ةفاضإلاوفذحلاوفينصتلا
نماهفذحىلإليمأتنكو،ةفلتخمنيوانعتحتةلئسأنعتاباجإلا
ّرثأكلذنكل،اهبًاطابترانيوانعلارثكأيفاهيلعظافحلاوعضاوملاضعب
يريسملاروتكدلاعمكلذتشقانو،ةركفلانومضمىلعلاحلاةعيبطب
نمةعبانلاةيؤرلاةدحونأنمًافورعمناكامحضووفذحلاضفرف
ماعلاهقايسيفثدحلاعضويهامنإوًاراركتانهينعتالةيئاهنةيعجرم
نيوانعلاىلعاهطاقسإمتيةلماشةيؤريريسملامكحتيتلاةيؤرلاف.رسفملا



طقفهتاذيفسيلثدحلاريسفتىلعدعاسيواهديكأتمعدياممةفلتخملا
ركفتامسىدحإهذهو.اهعومجمباياضقلاوثادحألابهطابترايفولب
ةمكاحةيعجرموةيؤربةفلتخملاةفرعملاتاعاطقعملماعتييذلايريسملا
.ةيركفةيفرعمةيفسلفاياضقنمهلضرعتيامىلعمكحلاوريسفتللهتداق

رركتدقفةلثمألاوثادحألاىوتسمىلعامأ،ةيؤرلاىوتسمىلعاذه
،اياضقلانمددعلًاحراشوًاربعمنوكينألاثمللنكميثيح،هسفنرمألا
عوضومنمرثكأيفحراشلاثموأامثدحمادختساىلإانعفداموهو
.رخآىلإعضومنمفلتخترظنلاةيوازنأةاعارمعم،قلعتم

ةلسلسلاهذهلمتشتذإ؛ريرحتلاءانثأيفاُهتهجاوىرخأةلكشمكانهو
ملمثنمو،ةماعاياضقجلاعيلءاجاهضعب؛تاعوضوملانمديدعىلع
ناكاهضعبو،اهيفةمدختسملاتاملكلاوتاريبعتلايفةلكشمكانهنكت
يفلخدتيتلاراكفألاوميهافملاوتاحلطصملاةيضقتلجتانهوًاصصختم
لكبنجتامإانمامأناكو.نيصصختملاريغكبرتدقيتلاوصصختلاراطإ
بسانتتةماعةغلباهنعريبعتلاوأةيصصختلاةغبصلاتاذتاحلطصملا
ءارآلاوتاريبعتلاىلعظافحلاوهوًاثلاثًاقيرطانرتخاو.روهمجلاماوعو
ىؤروراكفأوةطيسبةغلقايسنمضيتأتنأىلعةصصختملاتاحلطصملاو
وأةيمومعلاىلإعوضوملابعفديدقتاحلطصملالكفذحنأل،ةحضاو
ةباتكلايفيريسملابولسأجهنلااذهمادختساىلعاندعاسدقو.شيمهتلا
قالطإلاىلعنالخيالةطاسبوةلوهسبزيمتييذلاوماعهجوببطاختلاو
.هناسركيوهنادكؤيامهفًامامتسكعلاىلعلب،حرطيامقمعب

ةرايزءانثأيفتتأةركفتناكنأدعبتلمتكاةلسلسلايذيهاهو
ًاديدجفيضينأمالعإللنكميفيكيفهشقانأتنكو،يريسملاروتكدلليل
ركفلاىوتسمىلعامنإوطقففيضللماعلاروضحلاىوتسمىلعسيل
ةيلاعةميقتاذتناكهعمتيرُجأيتلاتاءاقللاضعبنأفيكوً،اضيأ
ضعبنأو،قمعلاىلإًارقتفمءاج-ًانيصرناكنإو-رخآلااهضعبو
لثمياميريسملاباهولادبعروتكدلانمجرخينأيفحجننيرواحملا
ةماعلاتابتكملايفةرفاوتملامعأنمهرشنقبسامعًاديعبةيقيقحةفاضإ
.اهيلعءوضلاءاقلإبةريدجتاءاقللاهذهلثمو،ةينورتكلإلاةكبشلاىلعوأ
نمديفملامييقتيفيعمفلتخانإو-كلذيفيريسملاروتكدلاينقفاوو
مالعإلابنيمتهملادشأنمناكثيح-ةيمالعإتاءاقلنمهارجأاميفهريغ
يتلاتاراوحلالكينيطعتالاذامل:هتلأسانهو.هرثأوهتميقبنيثدحملاو
ىلإهمكحوروهمجلاىرَنلباتكيفاهعضأواهفنصأواهعمجأكعمتيرُجأ



ةيركفلاةريسمللًاصيخلتنوكتلاهرّوطمثةركفلاببحرف؟ليميسانميأ
.ةلحرلاتأدبو...باوجلاولاؤسلاقيرطنعةيشيعملاو

بتكاموتاراوحوتاءاقلنمهبظفتحيامبيريسملاروتكدلاينافاو
،شهدملاو.انئاقلخيراتىتحيضاملانرقلاتاينيتسذنمهلامعأنعوهنع
تناكشاقنللتحُرطيتلااياضقلامهأنعةلئسألانأً،اعقوتمناكنإو
تايلاكشإلاوةلئسألانإانلقةقدلاانئشنإو.دوقعةعبرأرادمىلعرركتت
يبرعلاملاعلايفةرئادلاةيسايسلاوةيركفلاتالاجسلاو،لدجلاعضوم
؛نيرشعلاويداحلانرقلالئاوأىتحرشععساتلانرقلاةياهنذنميمالسإلاو
ريدجو.دعباياضقلاهذهنمفقوملامسحمتيملثيح،اهتاذيه
كيكفتيفيريسملاباهولادبعروتكدللةداجلاتالواحملانأًاضيأةظحالملاب
ردقبالإلوحتتملوةعبرألادوقعلارادمىلعفقوتتملاهريسفتورهاوظلا
حضاوقايسلخادثادحألاعضووهترظنقيمعتىلإىدأامم،هتيؤررولبت
يذلادحلااذهدنعيريسملافقيملو.اهريسفتواهتءارقلّهسملاعملا
وأليدبديلوتاهلالخنمنكميجذامنءانبلواحامنإونوريثكهيفكرتشي
.يناسنإلاققحتلازاجنإوهيتلانمجورخللاهعابتانكميلئادب

تحتهدقفيدقيذلاهنزاوتناسنإللظفحتيريسملاىؤرنأظحالملاو
قيرطنعطيحملاعقاولااهدهشييتلاةعراستملاتاروطتلاوثادحألاةأطو
،مهفلالحارممهأوهيريسملاىدلريسفتلاف.ةيريسفتةءارقلاهعاضخإ
ًانئاكدرفلالعجييذلادقنلاوليلحتلاىلعًاّينبمًّايريسفتًاجهنمعبتااذهلو
.ًالمهموأًالوهجمسيلورخآلامامأ

ةيامحيفسيل،اهرودوةيوهلاةميقىلعمئادلاهديكأتناكانهنمو
يذلاجذومنلارصانعمهأةيوهلاتلّكشو.اهمدقتيفولبطقفةمألا
ةيبرعلاةئيبلانممهلتسمجذومنوهو،رامعإللوءانبللهكصيريسملالواح
ذوحتستلةضافتنالاتتأقايسلااذهيفو.رخآلامامأموزهمريغةيمالسإلاو
يهو-ريرحتلاوةمواقمللعورشمدرجماهرابتعابالديدشلاهباجعإىلع
فقيًاقالخًاجذومنًاضيأاهرابتعابلب-رخفللةاعدمواهتاذدحيفةميق
نمنوينيطسلفلامّدقدقف.ينيورادلايبرغلايكالهتسالاجذومنلامامأةوقب
نمةدافتسالاو،عقاولاعمفيكتلاىلعةردقللًازيممًالاثمةضافتنالالالخ
ناسنإلايعواليفيراضحلانوزخمللةدوعلاو،ةينيطسلفلاةعيبطلاتاموقم
مثنمو.دادجألاةمكحراضحتساوثارتلاءايحإيفاهعادبإمث،يبرعلا
وحنلاىلعهمادختساويمالسإلايراضحلامجعمللةدوعةضافتنالاتلّكش
ًاجذومناذهبتمدقف،ينآلاثدحلاعماهروطتورصعللاهتبكاومعملثمألا



ىتأتيلناكامو."يوضعلاريغلماكتلاجذومن"يريسملاهامسأةيمنتلاوةايحلل
،مهودعمامأمهققحتومهتاوذةميقبمهساسحإالولكلذبمايقلانيضفتنملل
ىلعةيقيقحلاهتاناكمإاوربتخاو،هيلعحبصأاموهفعضطاقناوفرعثيح
نوريثككرديملنإو،ةدئاسلاراكفألاوروصللاوملستسيملوعقاولاضرأ
ةيوهلاققحتنمعبانةضافتنالاراصتناف،يعاولاهلقعبكلذمهنم
.ةينيطسلفلا

قيرطلاةيادبوحالسلااهنوكل-ةيوهلانعيريسملاعافدناكانهنمو
نمريثكقدصباهددرييتلاتاراعشلاوألسرملامالكلابابنمسيل-
نأيريسملاىأردقف.ةيوهلاديكأتلبسبةياردنعامنإو،ةمألايفقثم
نمةقلطمةميقانيدلف،كلمناميفةقثلاةداعإيهةضهنلاتاوطخىلوأ
يراضحلاثوروملايفةلثمتمةيعقاوميقبناجىلإضرألايفانفالختسا
جئاتنلاوهحرطياملًاقفورخآلافيرعتةداعإيهتاوطخلاةيناثو.يميقلاو
وههضرفياملًاقفوهفيرعتبءافتكالامدعو،حرطلااذهنماهدصحييتلا
ميقهدوستلبقتسمبوصرضاحلايفكرحتلاوفوقولامث،تازيحتنم
.موعزملايضرألاسودرفلاسيلوةكرتشملاةيناسنإلا

الولةفرعملاوركفلاديعصىلعهزجنأاملكزجنيليريسملانكيملو
تناكدقف.رحلارايتخالاوةكرحلاىلعهتردقموناسنإلاةميقلهكاردإ
لثميطقفثادحألاهذهضعبو،ليصافتلاوثادحألابةنوكسمًامئادةريسملا
هذهنمضعبو،ناسنإلاهاجتاددحيوةايحلايفةيسيئرلاتاطحملا
وأاهبرقباهتيمهأليصافتلابستكتو.هتالوحتوهتاهجوتددحيتاطحملا
يفةليلقلابتسيلليصافتلاو،ةلصافلاتالوحتلاوأتاطحملانماهدعب
ملهتايحنأالإ،ةريثكىرخألايهتاطحملانأامكروهنمدنباةايح
هنأةريثكلاتالوحتلاوتابلقتلانمهامحامو،تالوحتلانمًاريثكدهشت
عضوهنأامك،هتريسمربعهتبحاصةماعًاميقوةيقالخأةموظنمكلتما
نأىلعًاضيأهناعأاموهو،ةيادبلاذنمهددحًايئاهنًافدهةيركفلاهتلحرل
.هيفراسوهراتخاف،هتالؤاستلجنعةباجإلاهحنميذلاقيرطلافشتكي

،همكحيوهكولسرسفيقسنجراخشيعلاعيطتسييريسملانكيملو
هتلغشةيدوجوةلئسأهيدلتدلوتاذلو،هلوحنمثدحيامهلرسفيو
باوبألانمًاددعقرطو،هروطتبتروطتوهعمتيقبوًاعفايناكذنم
حطسللزواجتملاهللادوجوكردأنأىلإاهيلعدرلاةيغبةيجولويديإلا
ةيداملاقيضنمهلوحتلكشيل،بحملاكردملايعاولاناميإنمآف،يداملا
هاريضعبلاناكاذإو.هتايحيفمهألالوحتلاناميإلاو،ةيناسنإلاةباحرىلإ



ىوتسمىلعديحولالوحتلاهنإلوقلاىلإليمأيننإف،تالوحتلادحأ
.ةيركفلاةريسملا

ةيدوهيلاودوهيلاىلإيزيلجنإلابدألانمهلوحتىوتسمىلعامأ
ًالوحتسيلوتايولوألايفًارييغتلُقَِنلوأًالاقتناالإهارأالفةينويهصلاو
روتكدلاكاردإليسيئرلالخدملاناكيزيلجنإلابدألاف،ةملكلليفرحلاىنعملاب
برغلايفيداملادوجولاةدحووخيراتلاةياهننيماضمليريسملاباهولادبع
رعاشنامتيوتلووثروذرومايلورعشيفهاروتكدللهدادعإءانثأيف
هذهو،يكيرمألايبدألايليلحتلاباطخلايعديامكةيكيرمألاةيطارقميدلا
بدألارجهيملهنأامك.اهتاقلطنموةينويهصلاةعيبطهلتّرسفةيؤرلا
راطإيفةيوناثاهنكلةيوقهبهتقالعتلظلب؛هيلعمجهتيوأيزيلجنإلا
.هتامامتها

هجذامنعضينأعاطتسازواجتملاهللاىنعمليريسملاكاردإلالخنمو
اهدحأةعيبطلاوناسنإلاوقلاخلانملكةقالعددحتيتلاةيريسفتلا
اهتاحاسواهتالاجمعونتىلع،ثادحألاةءارقناكمإلابحبصأمثنمو،رخآلاب
جذامنلخاداهعضولالخنم،ةفاقثونفوبدأوةسايسوةفرعموركفنيب
ربتعتيريسملااهعضويتلاجذامنلانأنمُوأو.اهتاذىلعقلغنتالةضافضف
يفقوبسمريغًازاجنإققحدقناكاذإو.ةيركفلاهتازاجنإمهأنم
حيرشتلااذهةعاجننإفةينويهصلاوةيدوهيلاودوهيللةيحيرشتلاهتسارد
اممظعمىلعاهقيبطتنكمييتلاهجذامنلالخنممهتءارقربعتءاج
وأيبورلةينغألخدتنأبرغتسملاريغنمفهيلعو.ملاعلايفثدحي
ملوجذومنللاتعضخامهنألةيفسلفلاةرظنلاهذهراطإنمضمرجعيسنان
نمامهلببيلكويديفلاتايلجتىدحإكةيتاذلاامهدودحدنعافقت
سنجلاعيبطتلواحتنيماضمنمهيفامويبرغلاجذومنللزيحتلاتايدبت
.هزئارغوهتاذىلإناسنإلاةداعإو

رثكأقيمعتوةحاسمىلإةجاحبتناكجذامنلانأبرقأبناجلااذهيفو
ناونعلكلخادمهألاميدقتوزاجيإلليعسلانكلو،هيلعتتأاممريثكب
ٍفاوحرشنماهيفامويريسملاتافلؤمىقبتو.مكاحلارايعملاوهناك
.ةدازتسالايفبغرينملًانيعم

عمتيرُجأيتلاتاءاقِّللًاعيمجتساسألايفةلسلسلاهذهتناكو
مث،عوضومللًاقبطاهبيوبتواهفينصتبتمقف،تاينيتسلارخاوأذنميريسملا
ماظعوتاعوضوملاضعبللكيهنّوََكتفناونعلكتحتةلئسألاتّبتر
جتانلاتضرعو.يئاهنلاهلكشاهنمليلقذخأنيحيف،رخآلااهضعبلةرثانتم



حرتقاو،عماجلمعلةاونهنأىأريذلايريسملاباهولادبعروتكدلاىلع
تدعاسو،ةيزافلتلاتاءاقللابناجىلإتاودنلاوتارضاحملاهيلإفيضننأ
نيوانعتقرطًاضيأاهنكل،تاغارفلاضعبءلميفةفاضملاةبوجألاوةلئسألا
تامولعملاتيقبنكلوهحمالمعوضوملكذخأف،اهتفاضإتمتةديدج
ءلموتافاسملالصوىلإجاتحتروسجلاتالماحكناونعلكتحتةدراولا
روتكدلانيبوينيبتاسلجلالخنمكلذمتو،اهنيباميفتاحاسملا
باهولادبعروتكدلااهيلإاعدىرخأويزاجحىدهةروتكدلاويريسملا
تناكيتلاتاعوضوملانمًاددعاوشقاننيذلاهذيمالتنمًاددعيريسملا
مهرظنتاهجووروضحلاتاراسفتساوةلئسأتءاجو.لامكتساىلإةجاحب
اهلكشيفتاروحلاتدسجتفًامحلماظعلاوسكتليريسملاروتكدلاتاباجإو
ناكنأدعبزكرملاوهعوضوملاحبصأةلحرملاهذهدنعو،يئاهنلالبق
مالعإلامامتهالحمةلئسألاوةيسيئرلاطاقنلاىلعبصنيةيادبلايفزيكرتلا
.تاءاقللاو

ىلعلوصفلاوباوبألاعيزوتبماقلب،كلذبيريسملاروتكدلافتكيملو
اوفيضيومهتاظحالماوحرطيلهصصختوهمامتهابسحلكهئاقدصأوهذيمالت
.لمعلابلاعفنالامخزيفنحنوانتافدقهنأنوريامطاقنلاوةلئسألانم
ةيناثةرمفذحلاوةفاضإلاوةلئسألابيترتةداعإوةعجارمللةعمتجمدوعتل
يريسملابولسأنمةدافتسااميأتدفتسادقلو.ةيئاهنوةيئاهنلبقوةثلاثو
ةلحرلاًاضيأو،قيقدتلاودهجلاىوتسمىلعةيركفلاهلامعأزاجنإيف
مليتلا،نيمتهملاونيينعملانمددعنيبةعومجملاهذهةداملةينوثراملا
ةداملاتعضُونمُّلكهفاضأامبتاغارفلاءلموراكفألاءارثإىلعرصتقت
يريسملاءاكذنعتّربعةلحرتناكلب،بسحوهيدينيباهنمءزجوأ
ًاجذومنتناكنيفلتخمصاخشأنمةيتآلالعفلادودرف،ةثارولامكحبرجاتلا
ءاقدصألانمةفشاكةنيعربعروهمجلالابقتساهيلعنوكينأنكميامل
.ذيمالتلاوءانبألاو

اهارجأيتلاتاراوحللًاعيمجتةلسلسلاهذهتناك،كلذلةجيتنو
وأتاودنوأتارضاحمربعنومتهمونوصصختمونويمالعإونويفحص
لامكتسانمهتذمالتويريسملاءانبأهبماقاماهيلإًافاضم،ةيمالعإتاءاقل
،ررحملاوقسنملارودبهيفتمقيعامجدوهجمةرمثوهفاذلو،تاعوضوملا
هانعزووأًالماكهانذخأًاراوحىرجأنملكلقحتسموبجاوانهركشلاف
تفليفرثأهلناكًالاؤسحرطنملكلركشلاو،لوصفلانمددعىلع
اذهيفو.ةديدجةركفلًابابانلحتفوأيريسملاتامامتهاددعتىلإرظنلا



عمهتاراوحتناكيذلاةيطعميلحلادبعدمحأروتكدلاركشأقايسلا
عورشملااذهبكاونملركشلالكركشلاو،انلنيعمريخيريسملاروتكدلا
نمهحنمنملكو،يدقنوأيثحبدوهجمبهتياهنىتحًاعمجوةركف
روتكدلل)ريبعتلازاجنإ(نييبدألاءانبألاركذلابصخأو،همامتهاوهتقو
رسايروتكدلاو،قورافناهيجةروتكدلاو،ماشهدمحمروتكدلا:يريسملا
ةلحرتأدبيتلايلقبلاىنمةديسللركشلاميدقتانهينتوفيالو.يولع
هجوتأامكً.اريبكًادهجكلذيفتلذبواهفينصتوةيفحصلاثيداحألاعمج
،بوساحلاىلعةطوطخملاةباتكتلوتيتلاتزعينامأةديسلاىلإركشلاب
امىلعيريسملاباهولادبعروتكدلابتكميفنيلماعلاعيمجىلإكلذكو
لضفذاتسأللًاركشف؛لمعلامامتإيفدومحمرودوةعباتمنمهباوماق
.ناضمرانيدةذاتسألاونارمع

،ةركفلاةقيفرتناكيتلا،يزاجحىدهةروتكدلاىلإصاخركشو
اهفارشإبتاراوحلاةلحرلامكإيفربكألالضفلاةبحاصو،تاسلجلاةكيرشو
اهصخشلناريبكلاريدقتلاوةيحتلااهلف،اهتعابطوةريخألاةخسنلاةعباتمىلع
يريسملاباهولادبعروتكدلاهبىصوأاملامكتساىلعًايناثاهرارصإلوًالوأ
.كرتاملعارريختناكف

يتلاهتيؤرويريسملاراكفأبنيبجعملادشأنميننألوقلانعينغو
ةظحالمةوقكلتمييريسملاناكدقف.ةيؤرلاءافصوحوضولابمستت
عقاولارمألابابنمهرابتعابنوريثكهررمياممامأفقوتيهلعجتةيئانثتسا
امك.امجذومنوأزيحتوأقسننعًاريبعتوههاريليعيبطلاءيشلاوأ
ةءارقاهلالخنمنكمييتلاةيرظنلاعضوىلعةقئافةردقهيدلتناك
ةزيمهذهتناكو.ةيحطسلاةيضقلاوأطيسبلاعوضوملاوأرباعلاثدحلا
لمشألاردصملاو،بتكيامبعاتمتساردصمًاضيأاهنكلوةريبكةيركف
راكفألابيبالتوايابخبقطانلالهسلاهبولسأوههتاراوحوهتاباتكبعاتمتسالل
عاتمتسالااذهوً.اقمعوًاديقعتاياضقلارثكأيفهقرافتاللظةفخبفلغملاو
يعمثدحاموهوً،انايحأهنعًامغريقلتملامامتهاةقرسىلعرداق
ينمرثكأةئراقىلإةريثكتارمتلوحتف،ةلسلسلاهذهليريرحتلاوط
اهتءارقلىرخأةرمدوعأمثاهتياهنلءازجألانمًاريثكأرقأتنكو،ةررحم
لكعمهسفنلاحلانوكينأوجرأو.يقلتملالقعبسيلوررحملانيعب
روتكدلاهعقوتاممجحيفلمعلااذهىدصنوكينأىنمتأوئراق
.هليريسملا

نمهيفءاجاملكىلعهبحاصرجأينألجوزعهللاوعدأًاماتخو
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ثحبةمثامنإو،ديدجركفىلإلصوتللقبسمعفادكانهنكيمل:ج
جيردتلابوً،ايداموًايناملعةيفرعملايتلحرتأدبيننأيسنتال.ةقيقحلانع
تأدبو،ناسنإلايفةريثكءايشأرسفتالةيداملاةيناملعلانأتدجو
تنكةلوقمتطقساملكناكفً.ايجيردتةيداملاةموظنملاهذهطقاستت
لخادىقبأىتحيداملايبوثعيقرتبوأامةقيرطبةرغثلادسلواحأ
هنأوبوثلانمربكأوةريثكتحبصأعقرلاتدجونأىلإ،يداملاراطإلا
ةيلقعلاوةيركفلاةنامألانأو،ةموظنملا"عيقرت"يفرارمتسالاليحتسملانم
بوثلاعلخىلإتررطضاانهنمو،ىرخأةموظنمينبتينمبلطتت
ةديدجلاةيؤرلاهذهتحرطو.هبيناسنإيناميإبوثلادبتساويداملا
نكميلهيردأالو.ثادحألانمةعومجمليتشياعمبويتاءارقبةطبترملا
هذهلكىلع؟جهنموأهاجتاوأةيؤرهنأمأ"ةسردم"اذهةيمست
.فينصتلاومييقتلابنوموقينيذلامهف،داقنللوءارقللاهكرتنةلأسم

يتالوحتيفًارودتدأاهتركذيتلالماوعلالكنأببيجأنأنكمي:ج
تناكةيناميإلاةيؤرلاف،نيلعافاناكهضيقنوءيشلانأو،ةيثحبلاوةيركفلا
دقو.زواجتمنئاكهنأىلعناسنإلابناميإلالكشتذخأوينادجويفةنماك
يفيداملافقسلاوأجذومنلالخادىقبأنأعيقرتلاةلحرميفتلواح
يفمث،يداصتقالارصنعلايفهارأتنكةراتف.قلطملاوزكرملانعيثحب
اهيفقحلاةيضقيهف،ةينيطسلفلاةيضقلايفمث،هتايمتحوهركموخيراتلا
اذهنأفيكو،ينيطسلفلابعشلايفلمأتأتأدبو.نّيباهيفملظلاونّيب
نأىلإاذهىدأدقو.عدبيوملظلاضفريومواقيروهقملاريقفلابعشلا
حطسللزواجتموهامهلخاددجوينئاكهنأىلعناسنإلاىلإيدتهأ
دبالناكةضحملاةيداملاسيياقملابف.ةيجولويبلاوةيخيراتلاتايمتحلاويداملا
تطقسف،ثدحيملاذهنكلو،نوينيطسلفلانعذيونويليئارسإلارصتنينأ



دوجوىلعرشؤملاوهناسنإلاحبصأو،ةطيسبلاةيلازتخالاةيداملاتالداعملا
نأىلإتلصوامدنعو.خيراتلاونمزلاوةعيبطلاوةداملاملاعيفهللا
هذهريسفتنكميالهنأوناسنإلاةرهاظريسفتنعزجاعيداملاجذومنلا
نيرتامكو.ةيناميإلاةيؤرلاىلإتدع،ةيدامريغجذامنلءوجللابالإةرهاظلا
.ناسنإلاىلإهللانملصأملو،هللاىلإناسنإلانمتلصو

وهاهيفاممهأنأدجأ،ةماعلاوةصاخلا،اهلكيتايحلمأتأامنيح:ج
ةمعفموةبكرمةيناسنإلاةايحلانأيفاشتكاىلإتدأةديدعرصانعدوجو
نأو،ةيداحأوأةيحطسوأةطيسبتسيلو،عونتلاوتايئانثلاورارسألاب
ملاعلالخادشيعيهنأعميعيبطريغويدامريغديرفنئاكناسنإلا
.يداملا/يعيبطلا

مجنيامو،ةداملا/ةعيبطلاوناسنإلاةيئانثكاردإوةيدحاولاضفرلعلو
مهفلويلوحنمملاعلامهفليلخدمامه،ةيددعتوبيكرتوءارثنمامهنع
لكو)داعبألاةيداحأيأ(ةيدحاولاضفرأانأف.يتاذمهفلو،نيرخآلا
ةدابع-ةعيبطلاةدابع-دحاولادعبلا-دحاولارهوجلا:اهيلعتاعيونتلا
ةدابع-ةصلاخلاةيلاثملاةدابع-ةفطاعلاةدابع-لقعلاةدابع-ةيجولونكتلا
،ةدحىلعاهنمدحاولكءاجنإرومألاهذهلكضفرأ،ةصلاخلاةيحورلا
يذلاناسنإلا:ديرفلانئاكلااذهنوكت،ةضقانتمةلماكتمرصانعاهلكيهف
بيكرتلاينعيانهعطاقتلاو،رصانعلاهذهلكنيبعطاقتةطقنيفعقي
،ةيداملاىلعةيلاثملاو،ةينقتلاىلعًادودحعضتةعيبطلاف،دودحلاينعيامك
يخيراتلاويفرعملاويسايسلاو،ةرخآلاىلعايندلاو،حورلاىلعدسجلاو
رسفتهذهعطاقتلاةركفلعلو.دحاولاقلطملاىلعينمزلاويبسنلاو
يفحجنلوألاف،تويلإ.س.ترعشىلعستييرلتبمايلورعشيليضفت
امأ،خيراتلاعمةروطسألااهيفعطاقتتيتلاةطقنلانعدئاصقبتكينأ
دقتعأو.خيراتلاملاعنعدعتباو،ةروطسألاملاعنمًاريثكبرتقادقفتويلإ
اذهعمو،هسفنراطإلايفهريسفتنكميشيورددومحمرعشبيمارغنأ
الو،ةينوكلاناسنإلاةبكنىلعزكرييذلاروبصلادبعحالصرعشقشعأ
.قيمعلاهنزحفيفختيف،ةيخيراتتازاجنإيأحلفت

اهمهفةرورضوايندلايراكنإمدعيفةيحاننماذهعطاقتلاىدبتيو
،هتاناكمإوهتيرحناسنإلاهيفققحييذلالاجملايهف،اهبعتمتلاو
اهبفرتعانإهدعستةمعنيهناسنإلااهبهللاوبحييتلاتاناكمإلاو



نمعطاقتلاىدبتيامك.اهددبواهركنأنإهبذعتةمقنيهو،اهققحو
ً،امامتةداملاملاعيفبعوتُسأالأيتعاطتساردقيتلواحميفىرخأةيحان
عوضوماذهو.ناسنإلادودحنارمديامهف،ةيكالهتسالاوةذللايفبوذأالأو
ةبغرلوانتييذلا،يضرألاسودرفلاباتكيفويتاسارديفنماكيساسأ
خيراتلاركنيف،انهونآلاسودرفلاققحينأيفةمراعلايكيرمألاناسنإلا
،ةداملادودحءاروامركنيو،بسحوةظحللايفشيعيو،لبقتسملاويضاملاو
ناسنإلانأل،ميحجىلإسودرفلابلقنيف،بيكرتلاوعطاقتلارصانعركنييأ
ةيداملابيهالةبكرمةايحلخادالإشيعينأهنكميالبكرمنئاك
.ةيورخآلاةيحورلابالوةيويندلا

هنيبزيمأنأبحأو،يتيؤريفيروحمموهفمةكرتشملاةيناسنإلا:ج
،ةيبرغلاةراضحلايفةدحاولاةيناسنإلاموهفم.ةدحاولاةيناسنإلاموهفمنيبو
لاكشأنملكشبنومستيرشبلانأينعي،ةرانتسالارصعذنمةصاخ
يهتنتةاواسمةيلمعوهانهثدحيام.لماكلاسناجتلاوهباشتلاولثامتلا
داعبألاولبتايصوصخلالكيغلياممرخآلابدحاولارشبلاةيوستىلإ
،لماكلاطمنلاوىلعألالثملاوهجيردتلابيبرغلاناسنإلاحبصيو،ةبكرملا
امعبتييرشبلاروطتلانأينعيامم،هباوقحليوهودلقينأعيمجلاىلعو
يأ،طخلايداحأجذومنيأ»unilinearparadigm«ةيزيلجنإلاةغللابىمسي
وأهتورذىلإلصيسهنأبو،بوعشلالكلةبسنلابدحاوخيراتلاراسمنإ
اهجذومنبوعشلالكىنبتتوةثيدحلاةيبرغلاةراضحلانميهتامنيح،هتياهن
نامزلكيفققحتتيتلاةيخيراتلابقحلاموهفمانهنمو."يراضحلا"
امكخيراتللةيبرغلاةيؤرلاىلعرطيسموهفموهو،هسفنلكشلابناكمو
ةركفحرطأكلذنمًالدب.مهريغولجيهوتنوكتسجوأدنعلاحلاوه
ىلعيبرعللضفال(يمالسإموهفمنمقلطنتيتلاةكرتشملاةيناسنإلا
ةاواسملاةركفدكؤتاهنأةغايصلاهذهيفظحالن.)ىوقتلابالإيمجعأ
ةمثنكل،يمجعيمجعلاويبرعيبرعلاف،فالتخالابفرتعتًاضيأاهنكل



ةراضحلاو،ةيساسأةلأسمهذه."ىوقتلا"رايعموهوامهيلكزواجتتريياعم
نمو.لثامتلامدعهتاذتقولايفلبقتو،ةاواسملاأدبمًامئاددكؤتةيمالسإلا
ًايمالسإرخآوً،ايدنهًايمالسإًايرامعمًابولسألاثملاليبسىلعدجنانه
بولسأدجوييرصملايمالسإلابولسألالخادوً،ّايروسًايمالسإًاثلاثوًايرصم
نمراطإلخادنكلمخضعونتةمث.ينامثعثلاثويكولممرخآويبويأ
ةنماكةيناسنإةقاطوأةردقمكانهنأينعتةكرتشملاةيناسنإلاو.ةدحولا

ةنكمأوةنمزأيفلكشتتوققحتتاهنكلو،ةلكشتمريغرشبلالكيف
ةكرتشملايتيناسنإف،ناكملاونامزلافالتخابةفلتخمًالاكشأذخأتو،ةفلتخم
ينيصلاةيناسنإوً،ايبرعًالكشذخأتو،نييبرعلاناكملاونامزلالخادققحتت
الاذهنكلوً،اينيصًالكشذخأتونيينيصلاناكملاونامزلالخادققحتت
.ةدحاولاةيناسنإلاةركفنعًامامتفلتخماذهو،كرتشموهامبُجي

هذه.يدامنئاكبسيلناسنإلانأًاضيأينعت،ةكرتشملاةيناسنإلاةركف
هنأىلإبهذتيتلاةيديلوتلاةروثلابىمسيامراطإيفرودتةركفلا
قيرطنعبستُكتال»innateideas«ةنماكراكفألقعلايفدجوي
لقعلايفةروطفمامنإوةبستكمةفرعمتسيليهف،اهقبستامنإوةبرجتلا
ناجويكسموشتاهروطوطناكىلإاهروذجبدوعتةركفىهو،يناسنإلا
ىلعفقياذهلك.مالسإلايفةرطفلاموهفمعمًامامتقفتتيهو،هيجايب
هرابتعابلقعلاىرتيتلاةيداملاةيؤرلاو،كولةيؤرنمضيقنلافرط
لقعلاةركف.ةبرجتلالالخنمةبستكمةفرعملالكنأو،ءاضيبةحفص
.اهزواجتيامنإوةداملادودحبدودحمريغءيشىلإريشتهذهيديلوتلا
ناكمويبرعنامزدجوي،ماعناكمالوماعنامزدجويالهنأىنعمب
ناكملاونامزلاو،ينيصناكموينيصنامزو،يبرغناكمويبرغنامزو،يبرع
مادامفالتخالااذهاومرتحينأعيمجلاىلع،ةفلتخملاتاراضحلانامسي
.ةكرتشملاةيناسنإلاةركفلخاد

مدعوفالتخالاوةيبسنلانمردقلوبقينعيفقوملااذه،معن:ج
ةيعجرملايهةكرتشملاةيناسنإلالظتنأىلع،رخآلامارتحاوسناجتلا
ىلعقلطأو،ةيمدعلاةلماشلاةيبسنلايفطقسنالىتحًاعيمجانلةيئاهنلا
ذإ،ةقلطموةلماشةيبسنتسيليهف،"ةيبسنلاةيبسنلا"مسافقوملااذه
!ةداملاةروريصلةزواجتمةيئاهنةيعجرموميقوريياعمكانهلظت



نمنوكمهنكلوً،اديدجناكولامكودبي،"ةداملا/ةعيبطلا"حلطصم:س
اذهبدوصقملاامانلرسفتنأكللهف،فورعموعئاشامهالكنيحلطصم
؟ميدقلاديدجلاحلطصملا

ًايرهوجًاقرافةمثنأبنمؤأيننإلوقلابأدبأسحلطصملااذهحرشل:ج
ءايشألاو(ةعيبطلاملاعو،رارسألابفوفحملا،بكرملاناسنإلاملاعنيبًايفيك
،هنعلقتسم،يداملايعيبطلازيحلانعفلتخميناسنإلازيحلانأو،)ةداملاو
نمهيفنأل،اهنمًايوضعًاءزجسيلهنكلوةعيبطلايفدجويناسنإلانأو
رداقوهفمثنمو،يداملا/يعيبطلاماظنلانعًافلتخمهلعجيامصئاصخلا
اهتيبيكرتوةيناسنإلاةباحرىلإًالوصو،ةيمتحلااهنيناوقزواجتواهزواجتىلع
ةيفرعملاقاسنألالكمستيتلايعيبطلاويناسنإلاةيئانثردصموهاذهو(
.)ةيداحلإمأتناكةينيد،»humanistic«ةيناسنإلاةينامويهلا

البكرحتيماظنيه،ثيدحلايبرغلايفسلفلاباطخلايف،ةعيبطلاو
هتايحتاموقمدجوت،هتاذبفتكمقلغميدحاوماظن،ةياغوأفده
وأفدهيأىلإريشيال،همهفلمزليامهلخاديوحي،هلخادهتكرحو
.هتحتءايشألالكيوضنت،لماشيلكيرورضماظنوهو،هجراخضرغ
ىلإهلزتخيمثنموناسنإلاىلعةعيبطلاةيقبسأىرييداملاريكفتلاو
يفتخيو،اهنمأزجتيالًاءزجحبصيثيحباهتايمتحىلإهعضخيواهنيناوق
هنيناوقهلوهلوحامعًايبسنلصفنم،ةدامللوةعيبطللزواجتمبكرمنايكك
ًالدبو،يداملازيحلاهعلتبيويفتخييناسنإلازيحلانإيأ،ةصاخلاةيناسنإلا
ةعيبطلاتافصنكلو.ةيعيبطلاةيدحاولارهظتيعيبطلاويناسنإلاةيئانثنم
ىرننحنفاذلو،يفسلفلاىنعملابةداملاتافصاهتاذيهاهانجردأيتلا
فاضتنأوأ"ةعيبطلا"ةملكلحملحتنأبجي"ةداملا"ةملكنأ
ةركفىلإدنتسييذلايفسلفلاباطخلاةرفشكفلكلذو،ىرخأللةدحاولا
كفدقو.ةيداملاةيفرعملاهداعبأكردنومهفلاقحهمهفنيكلو،ةعيبطلا
بجي":لاقامنيحةيداعريغةءافكبيبرغلايفسلفلاباطخلاةرفشرلته
دقوهو."ةقفشلاوأةمحرلافرعتالةعيبطلاو،ةعيبطلالثمنوكننأ
ديلاقتلامهأنمدحاونمقلطناو،هشتينونيورادنمًالككلذيفَعَِبت
!ةيبرغلاةفسلفلايفةيساسألا

نمدودحمددعنمةنوكمةيعيبطلاةرهاظلانإ:لوقلانكمي:ج
ةيناسنإلاةرهاظلاسكعىلع،اهدصرواهمظعمرصحنكميةيداملارصانعلا



نإاننإفاذلو،ةيفاقثوةيثارتوةيسفنوةيدامرصانعاهنيوكتيفلخدتيتلا
)للعوأ(ةلعددحننأانعسوبناكةنيعتمةساردةيعيبطةرهاظانسرد
.اهبابسألكرصحبعصييتلاةيناسنإلاةرهاظلاسكعىلعاهروهظ
امأ،ءانثتساريغبدحاورارغىلعدرطتةيعيبطلارهاوظلانأظحاليو
ةيرشبةعامجلكف،اهسفنةقيرطلابدرطتنأنكميالفةيناسنإلاةرهاظلا
لكنأامك،ىرخألاةيرشبلاتاعامجلانعيحاونلانمريثكيففلتخت
ءاضعأةيقبنعيحاونلاضعبيفًادرفتمنوكيامةداعةعامجيفوضع
ًايعامتجاًانوناقددحننأنكميالاننإفاذلو،اهيلإيمتنييتلاةعامجلا
.ناكملاونامزلازواجتيًادحاو

،ةركاذالوًايعوالوةرحةدارإكلمتالاهنأبمستتةيعيبطلاةرهاظلاو
رثأتتالةيعيبطلارهاوظلانأامك.ناسنإلاةيناسنإميمصنمتافصيهو
هنإف،ةيلمعمةبرجتلعضُخأنإ،ناسنإلاامأ،اهيلعيرجتيتلابراجتلاب
:ةيمويلاهتايحيفيداعلاهكولسنعًامامتفلتختةقيرطبفرصتيس
ًافقومذخأنانلعجياذهلعلو.هلوحروديامبوهسفنبًايعوكلميناسنإلاف
ةرهاظلابانتقالعيفليحتسمرمأوهو،ةعيبطلاةرهاظلانمًادياحم
نوكيداكيةيعيبطلارهاوظلايفلوحتلالدعمنأظحاليو.ةيناسنإلا
وهفةيناسنإلاةرهاظلايفلوحتلالدعمامأ،ينوكماظنقفومتيوًامدعنم
.عونتميرثخيراتوهو،خيراتهلنئاكناسنإلانإفاذلو،ريثكبعرسأ
لقألاىلع(اهلنطاباليهف،اهربخمنعةيعيبطلاةرهاظلارهظممنيو
.هنطابلكاشيالهرهاظفناسنإلاامأ،)يناسنإلاانكاردإدودحبسح

اهرصانعىلإاهدربةيعيبطلاةرهاظلاةساردنكمياذهلكل
الوماعنوناقىلإهدرنكميالفناسنإلاامأ.ةيلوألا)ةيداملا/ةيعيبطلا(
ةقيرطبهدصرنكميالو،ًالماكًاريسفتهريسفتالوهبناوجلكمهفنكمي
نإ:هيلإةبسنلابًاحوتفمداهتجالابابلظينأدباللب،ةيلازتخاةيطمن
ءايشألاو(ةعيبطلاملاعامأ،رارسألابفوفحم،بكرمملاعناسنإلاملاع
اننإفمثنمو،ناسنإلاملاعبسيقاماذإطيسبيداحأملاعوهف)ةداملاو
.هنعلقتسمويداملايعيبطلازيحلانعفلتخميناسنإلازيحلانأدجن

ىلعمكزيكرتوملاعللةيفرعملاوةيدوجولامكتيؤرومكترظننأودبي:س
ينابرلاناسنإلاوةزواجتملاةيعجرملاجذومنمكرايتخاو،ةعيبطلاوناسنإلاةيئانث
امضفرو،ةيعيبطلاةيعوضوملاةيداملاةيملعلاةيؤرلاضفرىلإيدؤي
ىريامك-اذهيفو.يداملاوأيجولويبلاوأيعيبطلاناسنإلاهيلعنوقلطت
خيراتيفاتفِّرُعامكةينالقعلاوةيداملايموهفملهيوشتوليلقت-كيدقانضعب



!يرشبلاركفلا
ةداملاىوسلبقياليذلايفسلفلابهذملايهةيداملاةفسلفلا:ج

ضفرتيهف،مثنمو،)ةيرشبلاوةيعيبطلا(ةايحللديحولاطرشلااهرابتعاب
نإهسفنناسنإلاضفرتاهنأامك،ةايحلاطورشنمطرشهنأىلعهلإلا
ملاعلايفءيشلكُّدَُرتةيداملاةفسلفلاف،اذلو.يداملا/يعيبطلاماظنلازواجت
ىلعيدامرخآرصنعلخداذإو.دحاويدامأدبمىلإ)ةعيبطلاوناسنإلا(
.ةيدامريغحبصتةفسلفلاهذهناف،دحاولاأدبملااذه

لقعلاحنمتو،هتاطاشنلكوناسنإلاىلعةداملاةيقبسأىرتةيداملاو
تسيلًايبلسًانايكهرابتعابلقعلاىرتاهنإف،اذلو.ةداملاىلعةيلاتةناكم
ةيرظنف.ملاعلايفةداملاةكرحرارمتسالًّايرورضسيلهدوجوو،ةيلاعفهل
لباقملاعلاف(ةفرعملامايقةيناكمإبرقت)ىلوألااهلحارميف(ةيداملاةفرعملا
طرشيهملاعلاةيدامنإلب،انيعووانساسحإلىطعمهنألفَّرُعينأل
جراخنملئاسوةراعتساىلإناسنإلاجاتحيالملاعلااذهةفرعملو.)هتفرعمل
،بسحولقعلاقبستال-ةفسلفلاهذهبسحب-ةداملاو.ةداملا/ةعيبطلاملاع
ًاقفووًايدامًاريسفترسفتقالخألانإف،اذلو،كلذكقالخألاقبستامنإو
يفمكحتييذلاوهةرشابملاةيعيبطلاةجاحلاقطنمف.يعيبطنوناقل
ءيشلاو.ةحافتلاطوقسيفةيبذاجلامكحتتاملثمًامامت،ةيناسنإلاقالخألا
لكولامجلابساسحإلاورعاشملاف،ةيلامجلاريياعملاىلعقبطنيهسفن
درجميهف،دحاولايداملاأدبملاىلإاهدرباهمهفنكميةيناسنإلاسيساحألا
خيراتلاقبستةداملاً،اريخأو.يداملاعقاولايفدجوييدامءيشنعريبعت
ليبسىلع(ةيداصتقالاوةيداملافورظلاىلعفقوتيروطتلكفاذلو،كلذك
ةيداصتقالاةيداملاةعفنملاوجاتنإلاتاقالعوجاتنإلاتاودأروطت:لاثملا
ةايحلاروطتطرشةيداملاةايحلايفجاتنإلاعونو.)بلطلاوضرعلانيناوقو
يلقعلاويركفلا(يقوفلاءانبلاف.مومعلاىلعةيلقعلاوةيسايسلاوةيعامتجالا
ىمسياموأ،ةداملاىلإ،ريخألاليلحتلايفورمألاةياهنيفُّدُري)يسفنلاو
.يتحتلاءانبلا

هيعووهدوجوفقسنإيأ،"يعيبطناسنإ"راطإلااذهيفناسنإلاو
ناسنإلايعيبطلاناسنإلااذهنععرفتيو.يداملايعيبطلافقسلاوه
جاتنإلاتاقالعوأةورثلاةمكارمبُحهكولسددحيوهكرحييذلا،يداصتقالا
وأهُدَدُغهعفدتيذلا،ينامسجلاناسنإلاهنععرفتيامك.جاتنإلالئاسوو
ريغوهامىلإُّدَُريناسنإهنإ.يلسانتلاوأيبصعلاوأيمضهلاهزاهج
،ةلماشلاةيناملعلاوةيداملاةئيطخيههذهنأىلإبهذأانأو.يناسنإ



درىلعرصتامنإو،ةداملاىلإناسنإلاداعبأضعبدربيفتكتاليهف
هنأىلعهارتوهنعةسادقلاعزنتف،ةداملا/ةعيبطلاملاعىلإهتيلكيفناسنإلا
.ضحمةدام

ملاعلانأىلإ-ضعبلاىريامك-بهذتةيقوُّسلاوأةفرطتملاةيداملا:ج
وهاملكنأو،ةيداملااهتاقالعواهلاوحأيفريغتتةدامدرجموهيقيقحلا
ةيؤرىلإلوصولالواحتفةلدتعملاةيداملاامأ.ةدامللةكرحدرجميناسنإ
ةفرطتملاةيقوسلا،نيتيؤرلانيتاهنمًالكنإف،اذهعموً.ابيكرترثكأ
ةداملاةيقبسأ،ريخألاليلحتلايفورمألاةياهنيف،ضرتفت،ةيلدجلاةيداملاو
.دحاولايداملاأدبملاىلإ،ميوهتلااذهلكدعب،ُّدُرتيتلارهاوظلالكىلع

نمةيلاعةجردًارخؤمتغلبةيداملالاكشأضعبنأفارتعالانمدبالو
نكلو،ةفداصملابمتدققلخلانأنييداملاضعبىريذإ،بيكرتلاولْقَّصلا
ةيلخلاةيداحأابيمألاترهظنأدعبف،ةديدعةيدامتايلمعلالخنم
روهظىلإرمألاةياهنيفتدأةبكرمايالخنمةنوكمتانئاكترهظ
ءالؤهضعبنإلب.ةداملانمًابيكرترثكأهنكلو،يدامهلصأنئاك،ناسنإلا
لالخنمرخآلاوهمتملاعلايفةياغلاوضرغلاروهظنإ:نولوقينييداملا
،"ميظنتلاةعيفرةداملا"نعنوثدحتيمهف،اذلو.ةيدامةيروطتتايلمع
دقءامصلاةريغتملاةكرحتملاةداملانأكو،"يتاذلاقلخلا"و،"ميظنتلاةيتاذ"و
.!ةيرايعموةيلوقعموًالكشوً،ايتاذًاميظنتوًايعواهلخادنمتدلو

ةيأوأاهدحوةفداصملالالخنم(ةداملانأنورينيذلاءالؤهنإ
"ناسنإلا"لثمةدامللةزواجتمرصانعروهظىلإتدأدق)ىرخأةيلمع
ةداملاىلإنوبسني-رمألاةياهنيف-مه،"ةيئاغلا"و"لقعلا"و"يعولا"و
دصاقمنعاوجرخدقنونوكيمهنإف،مثنمو.ةيدامريغتاردقم
ةدينعتانهكتاهنوكنعجرختالمهتايضََرفنأًاصوصخ،ةيداملاةفسلفلا
هتاذتقولايفمهلنمضتو،مهتيداميفرارمتسالامهلنمضت،ةيلوفط
لاكشأدحأوهاذهلعلو(!ةيئاغويعووبيكرتنممهلوحامريسفت
رارصإلاف،ةيقالخأءابعأنوداقيزيفاتيمىلإلوصولايناملعلاناسنإلاةلواحم
.)!ةيقالخألاةيلوؤسملانممهيمحييذلاوهيداملالصألاةروطسأىلع



صاوخهلنأبمستيو،ساقييذلاةداملاملاعوهساوحلاملاعًالوأ:ج
تافصاهلكهذهو.اذكهوضرعلاولوطلاونزولاوةكرحلاوةفاثكلالثم
صئاصخلاهذهلالخنمًاناسنإكردناننأليختنلنكل،مارتحالاقحتست
نألقعيالوً،املاظًايلازتخاكاردإلااذهنوكينأدكؤملانمف،بسحو
كلذلو...اذكهوةفاثكلاوكرحتلاونزولاساسأىلعههركنوأًاصخشبحن
مثنمو،ىرخألاناسنإلاداعبأكاردإلةقيرطىلإلصننأانيلعبجي
انكاردإةقيرطنعفلتختةقيرطبناسنإلاكاردإةيلمعمتتنأبجي
تالواحمنعفلتختنأبجيناسنإلاكولسبؤبنتلاتالواحمو.ًالثملحنلل
مشيامنيحف،ةباجتساوريثمةمثًالثملحنلاةلاحيفف.لحنلاكولسبؤبنتلا
ةلأسملاو،فلتخمناسنإلانكلو.اهوحنهجتيهدجنةنيعمةرهزةحئار
ملاعمثطئاسولاوزمرلاملاعةمثو،ريثمةمثامنإوةباجتساوًاريثمتسيل
دنعةببحموةديجنوكتدقامماعطةحئارً.اطيسبًالثمذخأنلو.ةباجتسالا
ةببحمنوكتنأنكميو،رخآصخشدنعةتيقمنوكتنيحيف،امصخش
اذإكلابامف،ىرخأةلحرميفةتيقمو،هتايحنمةلحرميفامصخشل
نيذلاةنياهصلامهفىلعاندعاسياذهو.ضرألاونطولابًاقلعتمرمألاناك
ناطوألانيبنوطلخيفءارشلاوعيبلللباقراقعنطولانأنوروصتي
،قوسلايفاننأكو،هؤارشوهعيبنكميءيشضرألامهيلإةبسنلابو،تاراقعلاو
نم،مهروصتيفاهلةيمهأالرومأفضرألابطابترالاوةيخيراتلاةركاذلاامأ
روصحمهكاردإنأببسب،ينويهصلاركفلانإ:لوقلايننكميروظنملااذه
نيينيطسلفلاكاردإيفقفخيًامامتسلفمركف،ساقيامبوسمخلاساوحلاب
ةمكاحلاةبخنلاىلعقبطنيهسفنءيشلانأدقتعأو،مهكولسوبرعلا
.يمالسإلاويبرعلاملاعللاهدصريفةيكيرمألا

نأبناميإلايهةينالقعلاف.ةيداملاوةينالقعلانيبلصفأامةداع:ج
اهنيبنم،ةفلتخمةيكاردإتاونقلالخنمةقيقحلاكاردإىلعرداقلقعلا
لايخلاًاضيأاهنيبنمنأامك،سمخلاساوحلاوةمراصلاةيمكلاتاباسحلا
هجاويهنإفعقاولاهجاويامنيحلقعلانأىنعمب.ماهلإلاوسدحلاوةفطاعلاو
لب،ةبكرمةيناسنإةقيقحهجاويدقهنكلوً،اطيسبًايدامنوكيدقًاعقاو
،اذلو.يخيراتلاقسنلاوأيعيبطلاماظنلايفًاعاطقنالكشتقئاقحًانايحأو



كردينأهيلعو،ةطيسبةزهاجةغيصبعقاولاهجاويالألقعلاىلعنإف
،هتيوستوعقاولالازتخالةيلآحبصأالإو،لوهجملادوجوضفريالأو،مولعملا
.هريسفتوهليلحتوهدصرلةادأنوكينأنمًالدب

كاردإىلعرداقلقعلانأبناميإلايهةينالقعلانأىرينمكانه:ج
يهةقيقحلانأو،ماهلإوأةفطاعنمةدعاسمنودهدرفمبةقيقحلا
ساوحلالالخنملقعلااهاقلتييتلاةضحملاةتمصملاةيداملاةقيقحلا
،اهدودحبًادودحمةيداملاةبرجتلازيحلخاددجويلقعلانأبو،اهدحو
هرابتعابعقاولادصريف،ةداملا/ةعيبطلاتالوقمبًاموكحمعقاولاجاتنإديعيف
لقعلاوهاذه.ةرثانتملاليصافتلاورارسألانمًايلاخًاحطسوًاماقرأوًامك
زواجتىلعرداقريغلقعوهف،ةيئارجإلاوأةيتادألايفطقسييذلا
رهاوظلاوةطيسبلاةيداملارهاوظلانيبقرفيالوهو،ةيداملادودحلا
تايئانثلاىدحإوحميو،ءايشألانيبىِّوسييداملقعوهو.ةبكرملاةيناسنإلا
ةادأيداملالقعلاحبصيكلذبو،ءايشألاوناسنإلاةيئانث:نوكلايفةيساسألا
.اهنعهلاصفناةمالعنوكينأنمًالدب،ناسنإلاىلعموجهلايفةداملا

الةيداملاةبرجتلازيحلخاددجوييذلالقعلاوهيداملالقعلانإ
ةادأوهف،نيناوقنمةعيبطلاىلعيرسيامهيلعيرسي،اهزواجتهنكمي
وهو.اهلناعذإلاواهبماحتلالاهنكميامرادقمباهرييستهنكمي،ةعيبطلا
نمضرغلابةصاخلا(ةيلكلاةلئسألابوأقالخألابهلةقالعالدياحملقع
سمخلاساوحلاملاعزواجتيامبوأسدقملابوأ،)نوكلايفناسنإلادوجو
نأهنكميالتايطعموتامولعمنمهلخدياملديجلصوموهف،رشابملا
وأ"ةروريصلاقالخأ"هتيمستنكميامىوسزرفيالوهفاذلو،اهزواجتي
الإفرعتياليداملالقعلانأل."ةوقلانيزاوم"وأ"عقاولارمألاقطنم"
الهنكلو،ةيداملااهتافصيأ)اهتفاثك-اهمجح-اهنمث(ةيداملاقئاقحلاىلع
ام"كاردإىلعرداقوهوةداملاملاعلزواجتمءيشةميقلاف،اهتميقفرعي
يمتني"نوكينأيغبنيام"نأل،"نوكينأيغبنيام"سيلو"مئاقوه
،خيراتللداعميداملالقعلانإلب.سوسحملايداملاملاعلاريغملاعىلإ
الماهبإلاوبيكرتلاوعونتلابمستتةيدامريغةيعيبطريغةينبخيراتلانأل
ماقرألاعملماعتلاديجيوهفةءافكباهعملماعتينألقعلااذهلنكمي



خيراتلاعملماعتينيحيداملالقعلااذلو.نزولاومجحلاوةفاثكلاومكلاو
اهنأكو"ةيخيراتلاةيمتحلا"نعثدحتيف،يداملازيحلاهلخدينألواحي
بكرملاعقاولالازتخاوحنهجتييداملالقعلانإ.ةيدامةيجولويبةيمتح
ببسبهتاذتقولايفهنكلو،ةيمومعلاولثامتلادكؤتةماعنيناوقىلإو
،ماعلانيبفنعبحجرأتيهنأكف،ليصافتلايفطقسيساوحلاملاعبهقاصتلا
ةعشأهبشيلقعوهف.ةيصوصخلايفلغوملاصاخلاو،ةيمومعلايفلغوملا
الاهنكل،يمظعلاناسنإلالكيهلةروصانيطعتنأاهنكمي،ةيحاننمسكإ
ةيحاننمو.هحارفأوهنازحأيفيناسنإلاهجولاةروصانللقنتنأاهنكمي
نأنودةيلخلاليصافتقدأانيطعييذلا»بوكسوركيملا«هبشي،ىرخأ
اذهلكنمتصلخدقو.ملاعلااذهلةيلكلاةروصلاانللقنينأهنكمي
ةيناسنإلاموهفمطقسيهنأل؛يلايربمإيرصنعلقعيداملالقعلانأىلإ
الإديجيالو)هسايقنكميالبكرميئاهنيلكموهفموهف(ةكرتشملا
ةينالقعلاموهفمءارونماكلاوهلقعلااذه.هفيظوتفدهبعقاولالازتخا
ىلإيدؤييذلاوهو،ةيداملاةينالقعلاباهليتيمستانهنمو،ةيبرغلا
.يداملاراطإلايفهرسأبملاعلاولبيبرغلاملاعلاةغايصةداعإ

ةينالقعلانأتفشتكايبرغلايفسلفلاباطخلاليلحتيفتأدبنيح:ج
نيبيواسييدامجذومناهءارويفتخيامنإوً،اقلطمًائيشتسيلةيبرغلا
،ةيداملاةعيبطلاويناسنإلالقعلانيبيواسيمثنمو،ةعيبطلاوناسنإلا
هتمهمحبصتنأىلإرمألاةياهنيفةعيبطللنعذيلقعلااذهلعجيو
،ناسنإلاىلعاهقبطيلاهنيناوقواهراسمفرعيوةعيبطلادصرينأةديحولا
تربعيتلا)ةرانتسالاةداعىمستيتلا(ةيداملاةينالقعلااهتيمسانهنمو
ةعزنلاتلصفنامث،بيرجتلاىلع)يداملا(لقعلاةردقميفاهسفننع
نعلصفنملابيرجتلاءاروثهليلقعلاحبصأو،لقعلانعةيبيرجتلا
.ةياغلاوىنعملانعلؤاستنودهجئاتنفقلتي،ةيقالخألاوةيناسنإلاةميقلا

هركلانعةلوؤسملايهبرغلايفيداملالقعلاةنميهنأدقتعأو
قحةيضقمهفمدعنعو،برعلاهاجتنوريثكهبرعشييذلاقيمعلا
عضويفنوشيعينوينيطسلفلانوئجاللاف.سدقلاةيمهأونيينيطسلفللةدوعلا
نأنكمييتلاةيخسلاتاضيوعتلامهتيبلاغضفرياذهعمو،ٍرزميدام
نوظفتحيوافايوافيحيفمهتويبنوركذتينولازياممهو،مهلعفدت
.ماعةئمنعديزيامربعودعلاةمواقميفنورمتسممهو،اهحيتافمب



مهتلودةمصاعيهسدقلاةنيدمنأىلعنورصياذهلكىلعةوالعو
نويلب30ةينيطسلفلاةطلسلاىلعضرع-لاقيامك-نوتنلكنأمغرب(
ًاينالقعالًافلختمًارمأودبي،ةيداملاةينالقعلاروظنمنم،اذهلك.)رالود
مهثارتباوكسمتينأءارقفلاءالؤهلنكميفيكذإ،قنحلاوظيغلاريثي
؟مهلوقعيفيرجييذلاام؟ةيداملاتاءارغإلالكمغرىلعمهتاسدقمو

تبثيذلاو،"ديشرتلا"ىمسياميداملالقعلااذهتارمثنم:معن:ج
تاياغيأ،تاياغلاةمدخيفلبسلانسحأبلئاسولافيظوتةلواحمهنأ
ينبيفيكناسنإلاملعتينأينعياذهو.ةينالقعريغمأتناكةينالقع
؟ميحجلاىلإمأةنجلاىلإ:نايدؤيسنيأىلإمهيالوً،اقيرطوأًارسج
)؟لتقتفيك(لئاسولاةينالقعىلإيدؤيامم،رسجلاءانبةقيرطوهمهملا
ةيرصنعلاةيؤرلانأرمألاعقاويفينعياذه.)؟لتقتَمل(تاياغلاةينالقعال
ةمدخيف)!ةينالقعلا(ةينقتلاوةيملعلالئاسولاريخفظوتنأنكميةيداملا
لاحةيأبعضختالاهنكلو،يداملاىنعملاب"ةيعقاو"نوكتدقةيؤر،لقعاللا
ةينالقعاللانيبًالماكًاشياعتةمثنأدجناذلو.يناسنإيلقعقطنميأل
امدختسادقف،ينويهصلاويزانلاناعمتجملاكلذلعفيملأ.ةينقتلاوملعلاو
ةيؤرىلإهتاذتقولايفنادنتسيامهو،ةيداعريغةءافكبةينقتلاوملعلا
يأىلإماكتحالاضفرتوةوقلابىوسنمؤتال.ةيدامةينالقعالةينيوراد
.اهجراخدجوتةيناسنإةينالقعميق

فالسلاورجغلانم(نييالمللةيزانلاةدابإلانأىرينمةمثمعن:ج
ًاهاوفأ"مهرابتعاباوفنصنمم)نينسملانمونيقاعملالافطألاودوهيلاو
ةينالقعلاتازاجنإدحأوهامنإ"uselesseatersٍةجتنمريغةكلهتسم
،ةيدامريغةيلاثمةيقالخأءابعأةيأنمناسنإلا"تررح"يتلا،ةيداملا
ةداماوناكولامك،ةمراصةيدامبوةغلاب"ةءافك"ـبرشبلاعمتلماعتو
لثم(اهنعديحينمف،ةداملا/ةعيبطلانيناوقلعضختةيبسنةيلامعتسا
هنمصلختلانمدبال)نينسملالاجرلاوةصاخلاتاجايتحالايوذولافطألا

كيكفتبماقانهيداملالقعلانإيأ!ةءافكقرطلارثكأبوتقوعرسأيف
هنأكوةيجاجزنويعبعيمجلاىلإرظنو،ةشهدمةءافكوةغلابةمارصبرشبلا



ماقيداملالقعلاف!حورالوهلبلقال،ءاكذلاةياغيف،هلأتمبوساح
يف،ةيداعريغةءافكبوةينقتلاوملعلاتاحيصرخآفظووناسنإلاكيكفتب
هذهف.ةينالقعريغ،ةيقالخأريغةيدامةينيورادةفلختمةيرصنعةيؤرةمدخ
.ةينالقعاهنأبلاعفألاهذهلثمفصوتنأنكميالذإ،ةيدامةينالقعال

نوفلتخيالنييروثلانييباهرإلاماكحلانمًاطمنةمثنإ:لوقلااننكميو
الىلإلوحتتيتلاةيداملاةينالقعلاراطإيفنوروديرلتهنعًاريثك
،)لاحلاةعيبطبيداملا(لقعلامّكحيذلا،رييبسبورلثم!ةيدامةينالقع
ةعيبطبوهاهآرامك("بعشلاةحلصم"راطإيفرشبلاكيكفتبماقف
.ةمظنمءفكةقيرطب"نيعفانلاريغ"ةروثلاءادعأنمنييالملادابأف)لاحلا
تاقالعراطإيفمهكيكفتبماقيذلا،نيلاتسنعًاريثكفلتخيالاذهو
نوقوعياوناكنيذلا)كالوكلا(نيحالفلانييالمدابأف،ومنلاتالدعموجاتنإلا
يخرؤمضعبىريو.ميظنتلاوةءافكلاسفنبةيمتحلاةيداملاجاتنإلاةيلمع
اذهلثمروهظنأةيداملاةينالقعلاجذامنلاراطإيفرودتيتلاتاروثلا
ةروثلارارقتسادعب-ذخأيدقهنأو،ةيمتحةلأسم"هِّلأتملابوساحلا"
هذهنأنوريولب!نيراشتسموءاربخناجللكش-تاسسؤمىلإاهلوحتو
مدقتلاوومنلافِّرُعتيتلا،ةثيدحلاتاعمتجملابةقيصلةيمتحةرهاظ
نيب(يقالتلاتايرظنوةيطارقونكتلانأو،يدامينالقعروظنمنمناسنإلاو
وأطيمنتلاوحنهاجتالاومولعلاةدحوو)يكارتشالاويلامسأرلانيماظنلا
.هاجتالااذهنعريبعتاهلكيهامنإ،ةملوعلاوةبكوكلا

ةجحلاةعراقماننكمياننأو"ينالقع"برغلانأروصتنمرِّذُحأامًامئادو
سيلبرغلا.يلايربمإلاهكولسوهجذومنللخوانتيضقةلادعبهعنقنوةجحلاب
الهيلعيداملاجذومنلاةنميهءارجنموهف)ًاينامويه(ًايناسنإالوًايحيسم
نأدبالو،ينثوبرغلانإيأ،سمخلاهساوحلالخنمالإملاعلاكردي
عانقإليحتسملانمناكًالثمف.ةيلقعتالوقمسيلوةيدامدهاوشهيتأت
؛ةريثكلكاشمرّجفيسواهحلاصمبرضيسقارعلاوزغنأبةدحتملاتايالولا
ةمكاحلاةبخنلاىلعطغضيناكلورتبلاتاكرشوحالسلاعناصميبولنأل
هذهتانازخيفبصتسيتلاةيداملابساكملاًانيبمرمألااهلنيزيو
برحلافيلاكتديازتتوةمواقملادعاصتتنأدبالناكاذلو.تاراكتحالا
ىتحوةيضقلاداعبأكردييكيرمألابعشلاأدبيىتحدونجلانيماثجلصتو
تاعاطقرهظتف،ةراسخلاوبسكملاتاباسحءارجإيفةمكاحلاةبخنلاأدبت
يداملاجذومنلانأينعياذهلك.قارعلانمباحسنالاببلاطتاهنم
.ةيداملاةينالقعاللاىلإيدؤي



يفخيحلطصميأ،حيضوتللجاتحتوةيمهألاةياغيفةيضقهذه:ج
يفحلطصملافيرعتلواحيوميهافملاهذهنيبينأثحابلاةمهمو،ميهافم
تفرعنأدعبف"ةيعوضوملا"ةملكعمهتلعفاماذهو،نماكلاموهفملاءوض
رمألاعقاويفاهنأتنيب،يبرعلاباطخلايفدرتامك"ةيعوضوملا"
هسفنءيشلاو."ةيداهتجالاةيعوضوملا"موهفمتحرطو"ةيقلتمةيعوضوم"
عقاولاةغايصةداعإةطاسببوهةيلآكديشرتلاف،"ديشرت"ةملكىلعقبطني
نمجئاتنلانسحأقيقحتوجاتنإلاميظعتنمضتةقيرطبهترادإوهميظنتو
مداعلاليلقتنمضتةقيرطبتالخدملافيظوتو،لئاسولاعجنألالخ
تاباسحوةبكرمطيطختةيلمعلالخنماذهمتيو،دودرملاميظعتو
لاكشأةمثاذهعمنكلو،ماعلكشبديشرتلاتاءارجإيههذه.ةقيقد
ديشرتلاكانهف.اهنمفدهلاساسأىلعاهفينصتنكميديشرتلانمةفلتخم
يذلايديلقتلاديشرتلالداعيوهو،فدهونومضمهليذلايأينومضملا
هعملماعتيامنإو،يئزجويلاجترالكشبعقاولاعمءرملالماعتيالأينعي
ةقلطملاةيقالخألاميقلانمةعومجمعمقستمولماكتميجهنملكشب
ءامدقلانويرصملاماقامنيحف.اهبنمؤييتلاةقبسملاةيعجرملاتاروصتلاو
يرامعملالمعلااذهاوزجنأمهنإف،لاثملاليبسىلع،ربكألامرهلاءانبب
،ةراجحلالقنلططخمسروةلامعللةمخضديشرتةيلمعلالخنممخضلا
ًاحضاومرهلااذهءانبنمفدهلاناكو.لامعلافالآلماعطلاريفوتو
هلإللًازمرناكيذلانوعرفلاسيدقتلحرصءانبوهو،نيموكحملاوماكحلل
نممهتاراصتنااوققحدقفةيمالسإلاتاحوتفلابنوملسملاماقامنيحو.رصملو
ىتح،ةيديشرتلاتاءارجإلانمًاريثكاومدختساو،ةبكرمطيطختةيلمعلالخ
ناكو،ةكرعملاضرأيفاهكيرحتونؤملاباهديوزتومهتاوقميظنتنكمي
.ملاعلايفةيمالسإلاةلاسرلارشنوهو،عيمجللًامامتًاحضاوفدهلا

ديشرتلا"وهوثيدحلارصعلايفديشرتلانمديدجعونرهظنكلو
ديشرتلاوهو"يداملاديشرتلا"وأ"يتادألاديشرتلا"وأ"يئارجإلاوأيلكشلا
فدهيأوحنهَّجوملاو،يداملاراطإلايفرودييذلاوةميقلانعلصفنملا
.هتحلصموأهتابغرهيلمتامبسحوأهلقورتيتلاةقيرطلابناسنإلاهددحي
تاينقتلاولئاسولالضفأريفوتوةينقتلاةءافكلابقلعتييداملاديشرتلاو



،نكممتقورصقأيفوةنكممةفلكتلقأب)فادهأةيأ(فادهألاقيقحتل
ةيئارجإلاةيحانلانمًادشررثكألعفلاناكةيلاعفرثكألئاسولاتناكاملكو
وأينيدلاقلطملاراطإيفمتي)ينومضملا(يديلقتلاديشرتلاف.ةيداملاوأ
وهف)يلكشلا(ثيدحلاديشرتلاامأ،ةزواجتملاةيعجرملاويناسنإلاوأيقالخألا
فادهألانعلصفنمةيناسنإلاوةيقالخألاوةينيدلاةميقلانمررحتم
.ةريرشمأتناكةِّريخةيناسنإلاتايئاغلاورعاشملاو

ةيجولويديإةموظنمةمثف،هدناسيامهلسيليجولويديإءاعدااذه:ج
.ديشرتلاتايلمعنمةيلمعةيأاهراطإيفمتتةلماك)ةيقالخأوةيفرعم(
ضرتفيامًةداعهنإفةميقلانمدرجتلايعَّدييذلاديشرتلاةلاحيفو
.هلةيئاهنةيعجرمةداملا/ةعيبطلا

راطإلايفرودييذلاو،ةميقلانعلصفنملاديشرتلانأبلوقلانكميو
هكيكفتقيرطنعلككعمتجمللةغايصةداعإرمألاعقاويفوه،يداملا
ةيناسنإلارصانعلا(سايقلاىلعيصعتستيتلاةبكرملارصانعلارئاسداعبتساو
نأىلإ،ةيداملاةيلقعلاريياعملايدهىلعهبيكرتةداعإو،)ةينابرلاوأ
تاءارجإلاوترابتخاللعضخيو،ةيداملانيناوقلاعميعامتجالاعقاولاقفاوتي
هنطاب،درفلاناسنإلاىوتسمىلعهسفنءيشلامستيمث.سايقللوةيمكلا
راطإلايفلخادلانممثجراخلانمرخآلاوههديشرتمتيمث،هرهاظو
.ةيدامجذامنلالخنمهتيلكيفناسنإلاكولسريسفتنكميثيحب،يداملا
هنأليناسنإلادشرلارومضىلإيدؤييداملاديشرتلااذهنأىربكلاةقرافملاو
،يناسنإريغرمألاةياهنيفو،يدام،يجراخجذومنللماكلاعايصنالابلطتي
ةيفيكلارصانعلالكو،ةيناسنإلاوةيقالخألاوةينيدلاتارابتعالالكداعبتساو
نميهتىتح،دعاصتمويجيردتلكشب،رارسألابةفوفحملاوةعفانلاوةبكرملاو
ىلإناسنإلالوحتيو،ةيلامعتساةدامىلإعقاولالوحتيو،ةيداملاةيدحاولا
.دعبلايداحأيفيظونئاك

ةيبلسةدامهيفناسنإلاً،امامتًايدامًاملاعضرتفييئارجإلاديشرتلانإ
عونلااذهيمسننحنفاذلو،ًالعافسيلوهبًالوعفم،ةتيمنوكتداكت
نإفةيناسنإتايئاغةيأهلسيلديشرتلانألًارظنو،ً"انيجدت"ديشرتلانم
نأو،ةياغناكنأدعبةليسودرجمحبصأهنأجيردتلابكرديناسنإلا
ةروريصلاتايقالخأوأةبعللانيناوقهيفنوكتملاع،يئارجإيتادألقعهلقع



.اهنمفدهلاوأةبعللاعوننمةيمهأرثكأ

ةضهنلارصعيفةيبرغلاتاعمتجملاديشرتةيلمعتأدبدقف،معن:ج
ةئيطبرمألاةيادبيفديشرتلاتالدعمتناكو،ةثادحلاةموظنمدلومعم
ةيمهأبًايعاورشععساتلانرقلايفيبرغلاناسنإلاحبصأنكلو،ةرثعتم
ديشرتلةثيثحاطُخبمامأللًامدقةيبرغلاةراضحلاتعفدناف،ديشرتلا
مظعمديشرتمتنأىلإديشرتلاتالدعمتديازتمث،ةيبرغلاتاعمتجملا
ِتعمتسانإ،خلإ...رامعملا-ندملاطيطخت-زافلتلا-ةعاذإلا:ةايحلاتالاجم
ةرشعسمخًالثمعيذملامامأنأنيظحالتسفزافلتلايفرابخألاةرشنىلإ
رابخأ-طسوألاقرشلا-ةدحتملاتايالولا-ةبروأ:ملاعلارابخأيطغيلةقيقد
يكو.حئاضفلاوفئارطلاضعب-ةيداصتقالارابخألا-موجنلارابخأ-ةضايرلا
بجي،ديشرهللاقيلكشبو،هجولمكأىلعةقيقد15عيذملامدختسي
biteتيابلاو،biteتياباذكىلعربخلكهقرغتسييذلاتقولاديزيالأ
مهنكميىتحةعرسبثيدحلاىلعنيعيذملابيردتمتيو،ةيناثاذكقرغتست
نيينفلابيردتمتيامك،هبحومسملاينمزلازيحلايفرابخألالكةيطغت
سيلاذهلكنمفدهلاو.ةعرسبةرشنللةبحاصملامالفألاضرعةيفيكىلع
قداصلاو،نيمثلاواهنمثغلانيبزيميلةصرفلاعمتسملاءاطعإورابخألالقن
فيظوتنكميىتح،ةعرسبربخلاليصوتوهفدهلاامنإو،بذاكلاواهنم
ًايجيردتتلوحتاهتاذرابخألانإلب!ةديشراهللاقيةقيرطبينمزلازيحلا
نمجيزموهو"infortainment"هللاُقيةيلستلاعاونأنمعونىلإ
اهتيمستنكمييتلا"entertainment"ةيلستلاو"information"رابخألا
."ةيلستابخأ"

اهفيظوتومهتكرحطبضلرشبلاهيفكرحتييذلايناكملازيحلاديشرتمتو
،ةميدقلاندملايفقرطلابةثيدحلاندملايفقرطلانراقنلوً،اديشرًافيظوت
قرطلافةثيدحلاندملايفامأ،ةجرعتموةفتلمًامئادةميدقلاندملايفقرطلا
طبضتو،تارايسلاةعرساهيفددحتو،نارودالواهيفَّفلالةميقتسم
،لزانملاىلعقبطنيهسفنءيشلاو.ةيئوضلارورملاتاراشإلالخنماهتكرح
ةريثكتارابتعانمعبنتةفلتخمًالاكشأذخأتةميدقلاندملايفلزانملاف
زيحيفىنبيلزنملافنآلاامأ،)يداملاىنعملاب(ًاقالطإديشرريغاهضعب
نأكً،اددحمًايسدنهًالكشذخأيامةداعوً،اقبسمةيزكرملاةلودلاهتددح



يهف،هتهجاولكشةيزكرملاةلودلاتددحامك،ًاليطتسموأًاعبرمنوكي
.ةريغصوةريبكلكيفلخدتت،ىربكلاديشرتلاةيلآاهرابتعاب

ةموظنمف،يدامراطإيفروديثيدحلايبرغلاعمتجملايفديشرتلانإ
وهملاعلاكرحيامنأىرت،ةيدامةيؤرنعردصتةيبرغلاةثادحلا
،"ةيعيبطلانيناوقلا"نيناوقلاهذهاومسدقو،ةيداملاميقلاوعفاودلاونيناوقلا
ًاقالطناو."ةداملا/ةعيبطلا"اهنأباهلريشأانأفاذلو،"ةعيبطلا"ةداملااومسو
ةداملا/ةعيبطلانيبةيبرغلاةثادحلاةموظنمزيمتال،ةيداملاةيؤرلاهذهنم
نيناوقلاهيلعيرست،يدام/يعيبطنئاكالإوهنإناسنإلاف،ناسنإلاو
.تاقريلاوتاشارفلاوبائذلاودوسألاىلعيرستيتلااهسفنةيداملا/ةيعيبطلا

ميظعتهنأبنوكلايفناسنإلادوجونمفدهلاددُحراطإلااذهيف
يأ،يداملا/يعيبطلاناسنإلارهظانهنمو.يدامراطإيفةذللاوةعفنملا
فقسلايههؤامس:يداملا/يعيبطلاجذومنلاراطإيفرودييذلاناسنإلا
نمًالدبو.ةيدامهعفاودوهفادهأ،ةيدامهمالحأ،يدامهحومط،يداملا
رهظ،حورودسجنمنوكم،رارسألابمعفم،داعبألاددعتم،بكرمناسنإ
أدبمهكرحيوأ،يداصتقاناسنإوهف،ةيداصتقالاعفاودلاهكرحتناسنإ
ةياهنيف،لظتيهف،عفاودلاتفلتخاامهمو،ينامسجناسنإوهف،ةذللا
ناسنإوهف،ةداملا/ةعيبطلاىلإاهدرنكمي،ةيدام،ريخألاليلحتلايفورمألا
.يدام/يعيبط

اذلو،كالهتسالاديعصتوهدحوألايداملا/يعيبطلاناسنإلااذهّمَهو
يفديشرتلاو،هحلاصلهلوحيتلاةيرشبلاوةيعيبطلادراوملالكريخستهيلعف
لب،ةيداملاهعفاودلناسنإلالازتخابلاحلاةعيبطبيفتكياليداملاراطإلا
عمتجملاتادحووةايحلاتالاجملكوهتاذعمتجملاةغايصةداعإنمدبال
بكرموهاملكداعبتسامتيمثنمو،يداملاكرتشملامساقلاىلإ
.ةيداملافادهألاقيقحتلعمتجملاةرادإلهسيىتحةداملاحطسلزواجتمو

هيفرهظييذلاناسنإلانأيدجتسزافلتلايفنالعإيأىلإيرظنا
بكرمريغطيسبناسنإ،ةيسنجلاةذللاوةيداصتقالاةعفنملاراطإيفكرحتي
ةلاحيفةداعسلاردصم:يداملادعبلاىلإلزتخمطيسبهلوحاملكو
نوكتدقةعلس،ةهرافةليمجةديدجةرايسءانتقاوهتارايسلاتانالعإ
،ةذيذلكشالواهنكلو،ةعفانةرورضلابتسيلتافصبمستتوأةعفانريغ
اهيقاسمدختستةيراعهبشةاتفًامئادةرايسلاراوجبدجوتانهنمو
نوجعمامأ.ةرايسللةعفانلاريغةذيذللاايازمللانراظنأهيجوتلنيتذيذللا
،ةديذللاةعفانلاةعلسلاهذهتيرتشانإف،رحسلالعفهلوهفةقالحلا



فرتعأو.كلامجىعرصنطقسيتاذيذللاتانبلانمًالئاهًاددعدجتسف
جئاتنلانمًايأققحتملةبرجتلانكلو،ةيرحسلاةفصولاهذهتبرجيننأ
عيبوهو،يعفنيداصتقانالعإلافدهو!ةليئضةبسنبولواهنمةوجرملا
لالخنمكلذمتيو،ةيداصتقالاعفاودلاهكرحتيذلاناسنإللةعلسلا
.ةذللاأدبماهكرحييتلاةيسنجلاهزئارغةبطاخم

ناو"ةيزيلجنإلاةرابعللةمجرت"دحاولادعُبلاوذناسنإلا"ةرابع:ج
تربرهتاباتكيفدَرتةرابعيهو"one-dimensionalmanناملانيشنميد
ريغطيسبلاناسنإلا"ينعتو،تروفكنارفةسردميركفمدحأ،زوكرام
هسفنوهو،ثيدحلاعمتجملاجاتنوهدحاولادعُبلاوذناسنإلاو."بكرملا
ةيجولونكتلاةينالقعلاويتادألالقعلاهيلعرطيسيدحاودُعبوذعمتجم
يداملاويعانصلاويملعلامدقتلاوهطيسبهراعشو،ةيداملاةيدحاولاو
ةيهافرلاوةرفولانمةديازتمتالدعمقيقحتوةيداملاةيجاتنإلاميظعتو
ريياعمقِّبُطتيتلاةيعضولاةفسلفلاعمتجملااذهىلعنميهتو.كالهتسالاو
،ةيضايروةيمكجذامنلالخنمعقاولاكردتو،ناسنإلاىلعةيعيبطلامولعلا
هطِّمُنتوهدِّشُرتوهيوتحتودرفلاوزغتةمخضةيرادإتاسسؤمهيفرهظتو
نأىلإزوكرامبهذيو.اهتددحيتلافادهألاقيقحتلهفِّظُوتوهئِّيُشتو
ىلعةيلامسأرلاتاسسؤمللةلماكلاةنميهلابمستتةيكالهتسالاتاعمتجملا
سانلاتابغرةغايصلب،عيزوتلاوجاتنإلاةيلمعىلعاهترطيسوةطلسلا
ةماعلاةايحلاةعقرنملكيفكرحتتاهنإيأ)مهمالحأومهتاعلطتو
زكرتيذإناسنإلاىدلةهَّوشُمةيناثةعيبطقلخيفحجنتيهف،)ةصاخلاو
همالحأزكرتتو.)يفيظوناسنإوهف(اهبعلطضييتلاهتفيظوىلعهمامتها
ساسحإىندأنود،بسحوًاكلهتسُموًاجتنُمهرابتعابهتاذىريوعلسلاىلع
يفنمكيامنإهتاذقُّقَحتنأىريو،مظعأفدهوأىربكةيئاغةيأب
علسلالاجملخادناسنإلااذهتابغرلكعابشإمتيو.علسلاىلعهلوصح
ًامامتًاطبترمً)ائِّيشتُمًاعِّلستُم(ًامامتدعُبلايداحأناسنإلاحبصيىتح،اذه
.علسلاوقوسلاملاعزواجتتالهدودحعلسلاقوسب

امكودبتتانالعإلااهمدختستيتلاتاجابيدلاف،كلذلوقننأنكمي:ج



ئبخيركامعانق،رمألاعقاويف،اهنكلو،ةيدرفلاوةيددعتللةوعدتناكول
دلقينأبكلهتسملليحوتيتلاةيعمجلاةيكالهتسالاطامنألاضرفةيلمع
عانقيهانهةيدرفلانأكف،تاحيصلارخآوتاضوملاعبتينأو،نيرخآلا
ملحلااذهنأهعوريفلخُدت،ناسنإلانطابىلعةلماكءاليتساةيلمعل
يفهنأعم،هتاذقيقحتلديحولاهليبسةعلسلاهذهنأو،هدحوهملحوه
،نيرخآلامالحأوتاعلطتلثمهمالحأوهتاعلطتلعجتةليسورمألاعقاو
دعُبلايداحأكلهتسملانإ.نارودلايفرارمتسالاةيكالهتسالاةلآللنكمياذبو
،اهمدختسينأهنمبولطملاعلسلالككلهتسيسبلملاقينأءيشوه
ةديشرةيسدنهةقيرطبجراخلاولخادلانمهترادإمتتعمتجمراطإلخاد
نظي،ةيكالهتسالاتاعمتجملاةوقنمكتانهو،اذهعمو.ةيطارقميدريغ
عساوعلسلاملاعيفرايتخالالاجمف،هتيدرفوهتيرحسراميهنأناسنإلا
يفرايتخالالاجمنأيهوةيساسألاةقيقحلائبخياذهنكلو.دحىصقأل
نأو،ىفتخاوًامامتصلقتدق)ةيقالخألاوةيناسنإلاوةيريصملا(ةمهملارومألا
هدنعتحبصأو،عمتجملادقنىلعوزواجتلاىلعهتردقمدقفناسنإلااذه
زوكراميمسيو.هلناعذإلاوعقاولارمألالوبقوفيكتلاىلعةيلاعةردقم
تاعمتجميأ،"ةيرحلابعتمتتالةيطارقميدتاعمتجم"تاعمتجملاهذه
عمتجملايفةدئاسلاةيؤرلانطبتستريهامجلالعجتنأيفتحجنةيلومش
فدهلانأناسنإلاىريثيحب،يجراخيسيلوبعمقنوداهبسحكلستو
برضدوسياذبوعلسلاُمكاَرتوةعيبطلايفمكحتلاُدياَزتوهةايحلانم
ثومس:ةيزيلجنإلاب("لوقعمسلسيطارقميدراطإيفةيرحلابايغ"نم
smoothreasonabledemocratic)مديرفْنأكيتاركوميدلبانزير

unfreedom.
يداصتقالاناسنإلا(يعيبطلاناسنإلاهتاذوهدحاولادعُبلاوذناسنإلاو

اهلكلميالةعيبطلاقاطنلخادشيعيطيسبناسنإوهو،)ينامسجلاو
لقعلاًامامتدقفناسنإ،نيناوقنماهيلعيرسيامهيلعيرسيً،ازواجت
ةفيظولاءوضيففَّرُعييذلايفيظولاناسنإلاًاضيأوهو،زِواجُتملايدقنلا
ةينالقعلاراطإيفهنيجدتوهديشرتمتيذلاناسنإلاوهو،هيلإلَكُوتيتلا
يذناسنإلانعثدحتيوًانايحأصصخيزوكرامنأعمو.ةينقتلاةيداملا
هاري،نايحألامظعميف،هنأالإ،ةيلامسأرةرهاظهرابتعابدحاولادعُبلا
.هلكثيدحلاعمتجملابةصاخةرهاظهرابتعاب



ناسنإلاوةيبرغلاتاعمتجملاديشرتبةفلتخملاةيبرغلاتاموكحلاتماق:ج
نسحأىلعفظوتةيلامعتساةدامىلإمهتلوحو،يداملاراطإلايفيبرغلا
طبضنماذهاهنَّكمدقو.ةمكاحلاةبخنلاهتددحامكةلودلاحلاصلهجو
،تالآلاترادوكالهتسالاتالدعمةدايزوةيجاتنإلاةدايزوعمتجملاةكرح
تالدعمنأيهو،"ةيبروألاةلأسملا"هيمسأامروهظىلإىدأيذلارمألا
برغلارداصمعمبسانتتالةجردبتديازتيبرغلاملاعلايفكالهتسالا
،ةيلايربمإلاةعزنلاترهظانهنمو،هتيجاتنإةجردعمىتحالوةيعيبطلا
،هعلسلقاوسأىلإهليوحتلملاعلاةيقبحتفلشويجلاشييجتبةبروأتماقف
ةيقبديشرتبشويجلاهذهتماقو.ةصيخرلاةلامعلاوماخلاداومللردصمو
ملاعلاحبصأنأىلإةسادقلااهنعتعُزنةيلامعتساةدامىلإهليوحتوملاعلا
دوسيامدنعو،دحاو)يدام(نوناقاهيلعيرسيةمخضةحاسمدرجمهرسأب
،ةيرشبلاتاعمتجملالكوأمظعمنيبلماكلاهبشوألماكلاسناجتلا
ام،ةهباشتماهنكلوةطبارتمريغنوكتدقتادحونمًانوكمملاعلاحبصي
صفقلا"ربيفسكامهامساماذهو،ىرخألايفثدحيةدحاولايفثدحي
ةملوعلاو.عنصملاةلاحهبشيامىلإنالوحتيسعمتجملاوملاعلانأل،"يديدحلا

ثيحبملاعلاىوتسمىلعيداملاديشرتلاتالدعمدعاصتيهيروصتيف
رشبلالكحبصيو،ةمخضقوسدرجم،ةيلامعتساةدامهرسأبملاعلاحبصي
ىرأيننكلو.اهفيظوتواهكولسبؤبنتلانكميدعبلاةيداحأةيفيظوتانئاك
ىدتنموعنصموقوسىلإملاعلالوحتيةيلاحلاةيكالهتسالاةلحرملايفهنأ
،ينامسجلاويداصتقالاناسنإللةيسفنلاةيداصتقالاتاجايتحالابيفيل،يليل
راطإلايفهديشرتو،ملاعلاثيدحتينعتيهف،ةملوعلايهيروصتيفهذهو
حبصينأهاجتابملاعلاروطتةثادحلانأىنعمب،هطيمنتينعيامم،يداملا
نيحو.ةعونتمةيليليداونو،ةهباشتمعناصموً،ادحاوًاقوسً،اطمنمًاهباشتم
يأ،ةيواستمرومألالكحبصت،ةيلامعتساةدامىلإهرسأبملاعلالوحتي
.ةيبسن

ءيشلجاتحتةرابعيهو"ةملظملاةرانتسالا"ىلإكتاسارديفريشت:س
؟ةرانإلانم

ةمثناكف،ماسقنالانميناعتتناكةيادبلاذنمةيبرغلاةثادحلا:ج
ناكىرخأةيحاننمو،ةيحاننم،رومساموتريسوسومزارإلثمنوركفم
،نوكلازكرمناسنإلانأدجوسومزارإ.زبوهويليفايكياملثمنوركفمةمث
يفينامويهلاركفلاأدبلعفلابو،هرسأبيرشبلاسنجلاوهناسنإلااذهو
حبصأورمألاروهدتنكلو.هذهةعئارلاةيناسنإلاقالطنالاةطقننمبرغلا



زبوهويليفايكامةحاسلاىلعرطيسو.بسحوضيبألاناسنإلاوهناسنإلا
فيعضلالكأييوقلانأينعييثادحلاعورشملاحبصأو،هشتينونيورادمث
نأتكردأاهنأةثادحلاهذهرهوجنإ.ناسنإلاهاخألتقيناسنإلاو
اذهو،هفيظوتمثنمو،ةداملاىلإهدروهكيكفتنكميهنأوءيشناسنإلا
ةملظملاتاحورطألاىلعهديعضوركفملوأو.ةينيورادلاةثادحلاجتنأام
ركفملاوه)"ةملظملاةرانتسالا"نعثدحتننحنفاذلو(ةيداملاةينالقعلل
ناسنإلاةلاحيهو،ةعيبطلاةلاحنأنلعأنيحزبوهساموتيزيلجنإلا
،عيمجلادضعيمجلابرحةلاحيه،نوكلانمهلإلاباحسنادعب
ببسبالرشبلانيبيعامتجالادقاعتلامتيسو،ناسنإلاهيخألبئذناسنإلاف
نوبصنيف،ءاقبلابحببسبومهفوخطرفنمامنإومهيفةريخةرطف
نمًاليلقولوًاردقاوققحينأمهنكميىتحمهيلعًامكاحنينتلاةلودلا
نمريبكددعامهعبتدقو،اذهيفيليفايكامهعمقفتادقو.ةنينأمطلا
،هجراخوهلخادبئذلايوحيناسنإلانأىلإاوبهذنيذلانييبرغلانيركفملا
يفةنماكلاةملظلائبختةيهاوةرشقالإيهنإهذهةرضحتملاهتاذو
نيبنيحةملظملاةرانتسالاسسأهشتينرولبدقو.هلوحةرشتنملاوناسنإلا
ةءارباوقنخينأءافعضلااهبلواحييتلاليحلاىدحإيهتاذلانأ
ىلعتباثلادوجوللةيمهولالثملاضرفتيتلايهتاذلاف.اهتيئاقلتوةوقلا
ةفيلوتوأةفرخزوأعانقدرجمرمألاعقاويفيهو،ةروريصلاملاع
الو.يقيقحدوجوهلسيلتاذلاىمسييوغلعضووأةيجولويديإ
نأىريوهف،"ةيملعلا"هتاباتكضعبيفًاريثكاذهنعسكرامفلتخي
ةيدرفلاةهجاولاءاروف،مهوهدعباممهوةلقتسملاةيناسنإلاتاذلا
هتمقىلإهاجتالااذهلصيو.جاتنإلالئاسوويقبطلاعارصلادجويةلقتسملا

،عوضومالوتاذدجوتالف،ةثادحلادعبامواديردوهوكوفركفيف
عارتخاوماهوألانممهوو،يضاملاتايرفحنمةيرفحالإيهنإتاذلاف
وهامنإوهيلإلوصولانكميالعوضوملاو،ةيبرغلاةينامويهلاتاعارتخانم
.ةوقلاوةيوغللاباعلألاجاتن

لوحةزكرمتملاةينامويهلاةيناسنإلانأدكؤننأنمدبال،اذهعمو
عم،ةريخألاةنوآلايفهنأظحاليو.اهشيمهتمتنكلوتمتملناسنإلا
ةثادحلاثبعفاشتكاعمو،ةيئيبلاةمزألاوينوكلاطئاحلابماطترالافاشتكا
تاعامجو،"رضخلا"تاعامجاهمهأةضراعمتاوصأرهظتتأدبةينيورادلا
شوبلاثمأنمةملظملاةرانتسالاباحصأضعبنإىتحبرحللنيضراعملا
لوحزكرمتملايناسنإلامجعملانمتاحلطصملاضعبنونبتياوؤدبهريغو



.ناسنإلا
ةينالقعلانمًافوخسرامييمالسإلايبرعلالقعلانأىلإبهذأانأو

لبقنماُهتفَرَعيتلا،ةيبرغلاةثادحلاساسأ)ةملظملااهترانتساب(ةيداملا
ةينقتلاوملعلاينبتامنإو،بسحوةينقتلاوملعلاينبتتسيلاهنأب
ةعيبطلا(عقاولاطيمنتنكميثيحب،ةيناسنإلاةياغلاوةميقلانعنيلصفنملا
هترادإفدهب،هيلعةيملعلانيناوقلاضرفقيرطنعهديشرتو)ناسنإلاو
اندنعةثادحلالشفو.ةيلامعتساةدامهنابسحبهجونسحأىلعهفيظوتو
ظفتحيً،ايحيسممأناكًاملسم،يبرعلاناسنإلاف،فوخلااذهةجيتنوه
،ةيقيقحتاذهل،داعبألاددعتمًاناسنإهلعجتيتلاةيميقلاهتموظنمب
ةيفينصتوةيليلحتوةيكاردإتالوقملالخنمعقاولاكردينطابورهاظو
،قمعلاوةفاثكلاوةعرسلاوضرعلاولوطلالثمةداملاتافصعملماعتت
يفطقسيالوهفانهنمو،تافصنمكلذادعامدعبتستالاهنكلو
،يداملاىوتسملايأ،دحاوىوتسمىلإهرسأبملاعلادرتيتلاةيداملاةيداحألا
ءزجلاوعومجملايفدرفلابيذتيتلاةيلولحلاةيويسآلاتادابعلاسكعىلع
قالخألاليمتو،ةحضاوةيقالخأتاموظنماهلسيلتادابعيهو،لكلايف
ناسنإلااهيفتبنيةحلاصةبرتيهفاذلو.تالوكوتوربحبصتنأىلإاهيف
.ةيداملااهتيدحاوواهتينالقعبةيبرغلاةثادحللًامامتمئالملا،دحاولادعبلاوذ

ديشرتلاوهةميقلانعةلصفنملاةثادحلاتايلآمهأنأىلإترشأ:س
برغلايفةيركفسرادمدجوتلهف،يداملاراطإلايفديشرتلايأيئارجإلا
؟ديشرتلانمعونلااذهضفرت

عمتجملايفديشرتلاتالدعمدُعاَصتنأتروفكنارفةسردموركفمىري:ج
ىلعرداقلايدقنلالقعلاوةيحورلاوةيفاقثلاميقلاودرفلاءافتخاىلإىدأ
طبتري،)زوكرامتربره(دحاودُعباذًانئاكناسنإلاحبصأىتح،زواجتلا
لغشني،يتادأهلقع.)ئِّيشتُمعِّلستُمناسنإوهف(علسلاوكالهتسالابهدوجو
امأ.ةيئاهنلاضارغألاكاردإنعًامامتزجاع،تايلآلاكاردإودصرلاوفصولاب
ديشرتلانأىلإةرانتسالاكيتكلايدامهباتكيفابهذدقف،ونرودأورمياهكروه
لالقتساصقانتىلإىدأدقثيدحلارصعلايفةيعامتجالاتاقالعللديازتملا
ةيرصنعلاوةيلومشلاىلإرمألاةياهنيف،ىدأو.ةايحلاطيمنتىلإودرفلا
عقاوىلإةرانتسالاُلثُمتمجرتةيلامسأرلانأيفلثمتملاعقاولاىلإو
.ناسنإلاىلعةلماكلاةنميهلااهيفتمتيتلاو،طبضنملالاقتعالاتاركسعم

ةلادعلاوةيرحلاىلإيدؤينأضورفملانمناكديشرتلانأونرودأىريو
رسأنمناسنإلاقاتعنانيتضقانتمنيتجيتنىلإىَّدأهنكلو،ةداعسلاو



هسفنلقعلانإلب.هسفنتقولايفهئُّيَشتوهعُّلَستو،ةيداملاةرورضلا
نمٍّلكىلعرطيستةديشرريغوةينالقعريغةوقىلإلَّوحت)ديشرتلاةادأ(
ةيرحلايفنىلإىَّدأةيعامتجالاةايحلاديشرتنإيأ،ناسنإلاوةعيبطلا
.ةثيدحلاةديشرلاطلستلاىوقيفكلذىَّدبتيامكً،امامت

ةينقتلاىلعديدشلازيكرتلابمستتةثيدحلاةراضحلانأسامرباهىريو
قاطنعيسوتو،ريسفتلاوأاقيطوينمرهلاىلعزيكرتلانمًالدب)مكحتللةادأ(
ةيلمأتلاتاهاجتالاشيمهتمت،اذهلكل.سانلانيبلصاوتلاومهافتلا
زيكرتلااذهنأسامرباهىرياذهلو.ةيرشبلاسفنلايفةيلامجلاوةيدقنلاو
ةيعوضوملاةيدحاولاويتادألالقعلاةدايسهرهوجيفوهيذلا(يداحألا
ةيدقنلا(ةيناسنإلاهتايناكمإلكمدختسيالناسنإلانأينعي)ةيداملا
تابلطتميدهىلعديشرتلاىلعزكريو،عمتجملاميظنتيف)خلإ...ةيلامجلاو
يفهمكحتديزتساهنأاهيفضرتُفييتلاةيسايسلاوةيداصتقالاةيرادإلامظنلا
وهديشرتلاحبصيوناسنإلاةايحرومضىلإعبطلاباذهلكيدؤيو.عقاولا
.سامرباهلوقدحىلع،"ةايحلاملاعرامعتسا"

وهو،يداملاراطإلايفديشرتلاةيلمعبموقييذلاوهيداملالقعلانإ
كيكفتبموقيهنإيأ،ةداملاىلإ،ناسنإلاكلذيفامب،ءيشلكدريلقع
:سويتفلهيرانتسالاركفملالوقيامكو.ةيلوأةيدامرصانعىلإناسنإلا
سيناباكلاقامكوأ،"الإسيل،انبةطيحملاتاعوضوملاعنصنمنحن"
زرفتامكوةدعملامضهتامكركفيغامدلانإ":)رخآيرانتساركفموهو(
ةيداملاهذهنكلو،ةيداملاةفسلفلللخمطيسبتًاعبطاذهو."ءارفصلادبكلا
ريثكىلعوريهامجلاومالعإلاىلعرطيسييذلالاعفلاجذومنلايهةيلآلا
ةينالقعلاةيؤرلاهذه.ريهامجللمهتيؤريفلقألاىلع،رارقلاعانصنم
اماذهو،نوكلايفهتيزكرمهدقفتوةسادقلاهنععزنتناسنإللةيداملا
."ةملظملاةرانتسالا"ةفسالفهكردأ

نولهاجتييبرعلاملاعلايفةثادحلاوثيدحتلاوةرانتسالاةاعدمظعم:ج
ضوعسيول.دوةبهودارم.دتاباتكأرقنامنيحف؛ةثادحلليبرغلادقنلا
امبنيرينتسمريغمهنأدجنةرانتسالاةاعدنمريثكو،ًالثم،ةمظعلازيزعو
دقنلابهجوتتيتلاةيبرغلاتاحورطأللنوهجوتيالمهنإذإ،ةيافكلاهيف
دقنلاهيجوتلةيبرغةلواحموهتروفكنارفةسردمركف.ةرانتسالاةفسلفل



ثيدحتلاةيلمعنأكردننأدبال.ةثادحلاةموظنميفروصقلاطاقنضعبل
اهجئاتنضعبتأدبوً،ابيرقتنورقةسمخوأةعبرأذنمتأدبدقيبرغلا
تقولاناحدقهنأنييبرغلانيركفملاضعبىرياذلو،حضتتةيبلسلا
ركفلادعاوقمهأدحأنوعبتي-عقاولايف-اذهيفمهو،مييقتلاةداعإل
ةئمةيباجيإتسيلةرانتسالاةكرحنأنودجياذهنمًاقالطناو،يرانتسالا
،ةملظملاةرانتسالاموهفماوروطانهنمو.ةملظمبناوجاهلامنإةئملاب
هجتيوهف،ناسنإلاكيكفتبموقييرانتسالاركفلانأاودجومهنأىنعمب
دجميهنأدجنماعلاوحنهجتيهنألو،صاخلاةيمهأركنيوماعلاوحن
يتادألالقعلادجميهنأامك.ةريغصلاتاعامجلادضوهفهيلعو،ةلودلا
دقنلاهيجوتلةلواحمتروفكنارفةسردم.اذكهو،ةقلطملاةميقلاةركفىسنيو
ريوطتنمرشبلانكمتيىتحيرانتسالايداملااهراطإيفةيبرغلاةثادحلل
عورشملايفروصقلاطاقنضعبىشاحتاهلالخنممتيًابيكرترثكأةيؤر
.يبرغلايثيدحتلا

نمةدافتسالانمنييمالسإلاوبرعلانيركفملاضعبعنميملاذهنكل
ةديدجةيمالسإةيبرعةثادحسيسأتلةلواحميف،ةثادحللدقنلااذه
بكترااذإهنألً،اضيأمهئاطخأو،مهاؤرونيرخآلابراجتنمديفتست
هذهفنيرخآلاءاطخأبكترااذإامأ،ةيواسأمةلأسمهذهفامأطخناسنإلا
لخادكرحتيوهويبرغلاناسنإلاانيأردقو.نيجرهملابةريدجةلأسم
انيلعحورطملالاؤسلاو،رمدامرمديوزجنأامزجنيف،ةيثادحتاموظنم
نمديفتسننألواحنو،ةبرجتلاهذهنمديفتسننأاننكميله:نآلا
لثم،اهنعةمجانلاتالكشملاضعبىشاحتننأو،ةيبرغلاةثادحلاتازاجنإ
تحبصأيتلاةريبكلاندملاروهظو،ةرسألارايهناوقالطلاتالدعمدعاصت
ىلإةرورضلابيدؤتالةثادحئشنننأنكميله؟ةليحتسماهيفةايحلا
جتنيالةديدجةثادحئشنننأنكميله؟عينصتلانعمجانلاثولتلا
هذه؟بلقلالمهتالنكللقعلاىلعةسسؤمةثادح،ةيرايعماللااهنع
المهنأل،يواسأماهحرطنأدقتعأو.تروفكنارفةسردماهحرطتةلئسأاهلك
نأودقنلااذهبدشرتسننأانيلعبجيو،تالكشملاهذهللولحبنوتأي
.راطإلااذهيفدهتجننأو،لولحلابنحنيتأننألواحن

ضعبدقننعةيبرغلاةراضحلاةموظنمليريسملادقنزيمييذلاام:س
ةثادحلادعبامةسردمو،هتفسالفوراسيلايركفمكاهلخادنمتاهاجتالا
؟مهريغوسامرباهوزوكراملامعأوتروفكنارفةسردمو

نكميو.برغلايفةيداملاةموظنملاهاجتةصاخلايتيؤرويتبرجتيل:ج



ىلإهجتتةيبرغلاةثادحلانأوهةيساسألايتافاضإنمنأىلإريشأنأ
يذلالحلاامأ،يدامراطإيفرودتاهنوكلةيدحاولالاكشأنملكش
موهفمزواجتو،حورودسجكناسنإلاةيئانثىلإةدوعلايفنمكيفهحرطأ
فيرعتلاف،ةثادحلافيرعتىرخألايتافاضإنمنأدقتعأ.يئاهناللامدقتلا
فلتخأانأو،)لقعلاوةينقتلاوملعلامادختسا(يهةثادحلانأدئاسلا
لقعلاوةينقتلاوملعلامادختسا(اهنأبةثادحلافرُعأوكلذيفمهعم
ىدأيذلامهملايفرعملادعبلاوهاذهنأل،)ةياغلاوةميقلانعنيلصفنملا
ةيزكرمىلإالةدوعلاىلإوعدأكلذلو،اهيمسأامكةينيورادلاةثادحلاىلإ
،هلكيرشبلاسنجلاىلإوناسنإكناسنإلاةيزكرمىلإلب،يبرغلاناسنإلا
انلكاشملحلتايلآدجوننأعيطتسن،بكوكلااذهيفءاكرشًاعيمجاننأو
هذهنمًاريثكنأدقتعأالو.فيعضلاىلعيوقلاةرطيسنودانتاعارصو
راطإيفنوروديمهف،تروفكنارفةسردميركفمتاباتكيفدرتىؤرلا
ةثادحلليبرغلادقنلانمًاريثكتدفتسايننأبيفارتعاعماذهلوقأ.يدام
ملاعبمهرودباورثأتنيذلاتروفكنارفةسردميركفملامعأةصاخ،ةيبرغلا
.هلامعأبًاريثكترثأتو،ربيفسكامعامتجالا

ًادقانكيفىرتةيمالسإلاتاهاجتالاضعبنأنمقلقلابرعشتالأ:س
؟ةيرذجةيفسلفةيفرعمةيؤركسيلو،يسايسكولسكبرغلاةراضحل

سبتقينأناطيشلاعسوب(:لوقيةيزيلجنإلاةغللايفلثمدجوي:ج
يفسدقملاباتكلايفءاجامفظوينأهعسوبهنإيأ،)سدقملاباتكلا
لوؤسمانأ،اهنعلوؤسمريغانأةلأسمهذه،يركففظويفيك.هتمدخ
"ةيناسنإلاةثادحلا"لثمميهافمًامئاديتاباتكيفدكؤأاذهعمو،لوقأامع
فاشتكالوعدأو.نوكلايفناسنإك"ناسنإلاةيزكرم"و"ةكرتشملاةيناسنإلا"و
يفةيناسنإلاتاهاجتالاعمفلاحتللونايدألانيبةكرتشملاةيقالخألاةدعاقلا
ضعبورضخلابازحأوةملوعلاةضهانمتاكرحيفلثمتتيتلابرغلا
اهدوقتيتلاةينيورادلاةثادحلاضفرتيتلاو،ةيفسلفلاةيناسنإلاتاهاجتالا
.ةكيرمأ

برغلانأنوري،برغلابنيبجعملاةصاخ،نيسرادلانمريثككانه:ج
تنكنإوكلذيفكشأًايصخشانأو،لوأبًالوأهئاطخأحيحصتىلعرداق



اليذلاعفترملايكالهتسالاهاوتسمنعىلختيسهنأينعياذهنأل،هانمتأ
نعبرغلاىلختاذإو.ملاعلايفةيعيبطلادراوملامجحعمبسانتي
نأهللاوعدأو-ةوقلاوةذللاوةعفنملالوحرودتيتلاةيميقلاهتموظنم
ةركفلوحرودتةيناسنإرثكأنوكتدقةموظنمىنبتو-كلذثدحي
ينأرركأودوعأينكلو،عيمجلاةحلصميفكلذفمحارتلاوفلآتلاونزاوتلا
.عاستالاومقافتلايفةذخآةمزألالاحةيأىلعو،كلذيفكشأ

مكحتيتلاةيعجرملايهو،ةمكاحلاانبخنةيعجرمنيبزيمننأبجي:ج
مهتايحيفريهامجلاةيعجرمو،خلإ...ةيجراخلاةيسايسلاوةماعلاانتايح
نأبحأانهو.ةلودلاراطإجراخضعبلامهضعبعممهلعافتيفوةصاخلا
نمرخآلكشيه)نوريثكروصتيامسكعىلع(ةيتامجاربلانأىلإريشأ
رصحنيثيح،"نيموزهملاوءافعضلاةينيوراد"اهنإلقنلو،ةينيورادلالاكشأ
عضولاعمفيكتلاوةميزهلاعضووعقاولارمألاةسايسلبقتيفمهرود
ءاقبلاأدبمبنولبقيمهف.)!برعلانمليئارسإديرتامكًامامت(نهارلا
يهفةينيورادلاامأ.ةوقالومهللوحالنيذلاءافعضلانممهو،ىوقألل
نأنوفرعيوكاردإلامامتكلذنوكردينيذلانيرصتنملاءايوقألاةيتامجارب
.مهتدارإهيلمتيذلاعقاولاعمفيكتلاومهلناعذإلاءافعضلاىلع
متهتال)ةينيورادلانأشاذهيفاهنأش(ةيدامةفسلفاهرابتعابةيتامجاربلاف
يف)ةَّلاحلا(ةنماكلانيناوقلالبقتامنإو،ةداملاةموظنمجراخميقةيأب
ةينيوراديأةيتامجاربلاةيؤرلاتنبتةمكاحلاانبخننأوهثدحام.ةداملا
انهنمو،هشيعنيذلاةميزهلاعقاوعمفيكتلااهمهحبصأوءافعضلا
وحنةلورهلايأ،خلإ...زيوكلاوةدحتملاتايالولاوليئارسإوحنةلورهلا
الينكلو.ةينيورادلايأ،ءايوقألاةيتامجاربباحصأيأنيرصتنملاوءايوقألا
بعشلاتاردقمبوناسنإلابنمؤأانأف،ةيؤرلاهذهةمكاحلابخنلاكراشأ
نمانيفخفنيذلا،هللابيناميإنمدمتسمناميإوهو،يراضحلاهنوزخمو
نيرداقو،كلذانررقنإيداملاحطسلازواجتىلعنيرداقانلعجو،هحور
.ةليدبةثادحروطننأىلع



ناكوتاراضحلالكيفدجُويداملاركفلا.ةياغللماهلاؤساذه:ج
كرحتيأدبةبروأيفرشععباسلانرقلانمًءادتبانكلوً.ايشماهًامئاد
رشععساتلاونماثلانينرقلايفةيوقةعفدىقلتمث،زكرملاوحنًايجيردت
لثمةئطاخةيملعتاروصتىلإدنتستتناكيتلاةيملعلاتافاشتكالانم
)ةيلآلاةيداملا(ةينتوينلاةيؤرلاناضحأيفدلويذلاةطيسبلاةيببسلانوناق
ريسفتو،ةيكيناكيملاةيمتحلابمستيقلغممكحمملاعنتوينملاعو.نوكلل
)ءيزجلا(ةرذلليئايزيفلادوجولاتايلآىلإدنتسي،هروصتبسح،ملاعلا
تدانيتلاةيداملاةيملعلاةيؤرلاترهظ،اذهنمًاقالطناو.ةكرحلانيناوقو
ىلعمئاقلاءارقتسالانمةطبنتسمرهاوظلاملاعمكحتنيناوقدجويهنأب
وأةيببسلاوأةيلعلاأدبمكلذيفىلوألاهتماعدو،ةبرجتلاوةظحالملا
جئاتنوثحبلالماعمجراختالمأتنعثيدحلانكميالهنأو،ةيمتحلا
.بيرجتلا

.رشععساتلانرقلاةياهنىتحًامامتةرطيسمةيؤرلاهذهتلظدقو
هتاقلطموملعلاموهفمىلإهجوتتابرضلاتأدب،تقولاكلذذنمو
أدبف.)ةميقللديحولاردصملاهرابتعابملعلابناميإلالثم(ةيبيغلاةيناملعلا
يطنزيبلاملعلافادهأنأو،خيراتهلملعلانأنّيبيةيجولوبورثنألاملع
امك.داهتجاللةذفانحتفياممثيدحلاملعلافادهأنعفلتختيمالسإلاو
ةيقلطموةيعوضوملاوةيمتحلانعهتاضارتفالكبملعللقلغملاماظنلانأ
،ةبلصلاةيببسلاوعقاوللةصلاخلاةيعوضوملاةظحالملاةيناكمإونامزلاوءاضفلا
ةرارحلايدؤتاملثم،ةطاسبلكب)ب(ةجيتنلاىلإيدؤي)أ(ببسلانإيأ
امكًاقلطموًابلصدعيململعلانإيأ(اهضيوقتمتدقديدحلاددمتىلإ
مكلاةيرظنتدأدقل.)ةلويسةلاحيفحبصأهنأويضاملايفناك
لكةميقفاعضإىلإةيبسنلاةيرظنلاو)جربنزياه(ددحتاللاو)ماتناوكلا(
نيبقيرفتلامدعوأهابتشالاأدبملاثملاليبسىلعيِذخ.تاضارتفالاهذه
اذإًالثمف.اهنعاهتيدرفلاوزوءايزيفوركيملايفةصوحفملاةيدرفلاتاميسجلا
طلتخاامهدحأريسعبتتننأيفانبغرو،دحاوناكميفناميسجانيدلناك
.رخآلانعامهدحأزييمتانرودقمبدعيملو،امهنيبرمألاانيلع

ةقيرطلاباهكاردإنكميالءايشأبجوميملاعلانأنيبتةرذلاةساردو
ىنعمبرخآلابدحاولانيطبترمساقملاوسايقلانآلاحبصأ:ًالثمف.ةطيسبلا
نعًالصفنمسايقملانوكيًائيشسيقنامنيحروصتنيضاملايفانكهنأ



سايقنكمياللاثملاليبسىلعف.ريبكدحىلإريغتعضولانكلو،ساُقملا
اهتعرسنإفتلعفنإكنكلو،اهيلعءوضلاطيلستدعبالإةرذلاةعرس
نيبو،فورعملاوفراعلانيبو،ساُقملاوسايقملانيبانهلخادتةمث،ريغتت
تاذلانيبةمئاقلادودحلاةيبسنلاةيرظنلاتفسندقل،كَردملاوكِردملا
يفريغيهنوكسوأهتعرسنألةريبكةيمهأبقارملاتطعأدقف،عوضوملاو
يففقوتتلاوطألاوةدملاسايقيفذختتيتلاسيياقملاو،سايقلاجئاتن
امم،هيفدجوييذلاةراشإلاراطإودصارلارظنةهجوىلعرمألاةياهن
ءايزيفلايفسايقلاجئاتنتناكنأدعبًايتاذًاعباطهسايقىلعيفضي
نأنكمملانمدعيملاذهلكل.بقارملاةعرسنعةلقتسمةيكيسالكلا
وهف،اهتاذيفةعيبطلاىريناسنإلادعيمليأ،اهتيعوضومبءايزيفلاظفتحت
بسحامنيب،ةلخادتمرومألالكتحبصأدقل.ةظوحلملاةعيبطلاىري
نيبًالماكًالاصفناوةيدايحوةفاسمرمألابلطتيرشععساتلانرقلانيناوق
امنيح)تانوتوفلا(.اذكهو،اهدصرينموةرهاظلانيب،كَردملاوكِردملا
ءيشاذهو.اهكولسريغتوثدحياميعتاهنإف،امةبرجتلناسنإلااهعضخي
يتلاتالكشملانمف؟نوكلاىلعهنمميمعتلانكميلهو،ةدجلالكديدج
ريغيهنإفةبرجتللًاعوضومنوكيامنيحناسنإلانأةيناسنإلامولعلااههجاوت
،ناسنإلاىلعبراجتءارجإبعصلانمحبصأنذإو،هيعوببسبهكولس
؟اهسفنةلكشملاةيعيبطلامولعلاهجاوتسلهف

وهةيرذلاةقاطلليدامريغًادوجوةمثنأرهظدقف،لعفلاب:ج
طاشنلاتائيزجنأتبثأءوضلاةرهاظعملماعتلاو.يجوملادوجولا
نمةنوكماهنابسحبةيبيرجتعضاوميففرصتت()تانوتوفلا(يئوضلا
اهنابسحبفرصتتىرخأةيبيرجتعضاوميفاهنأو،ةيئوضمزحوتاميسج
تبسلاموييفً:امكهتمةعيبطلاءاملعدحألاقدقو.تاجومنمةنوكم
ةيقبتاجومحبصيمث،مزحوتاميسجهنأبءوضلافّرُعنءاعبرألاونينثالاو
يفًاضيأدوجومأدبموهو،"ةيجاودزالاأدبم"اذهىمسيو،)عوبسألامايأ
نكميالو.تاميسجًانايحأوتاجوماهنأكوًانايحأفرصتتيتلاتارذلا
لكف،دحاونآيفتاجوموتارذتانوتوفلانأنيبتنأةدحاوةبرجتل
.تاجومامإوتارذامإ،ةدحاوةعيبطفشكتةبرجت

:امهبسحفنيتميقىلعالإيوتحيالملعلاقطنمناكنأدعبو



حبصأ،ةبذاكامإوةقداصامإاياضقلانوكتنأىنعمب،بذكلاوأقدصلا
يهةطسوتمةميقهيف،ةميقلايثالثقطنمنيوكتنآلانكمملانم
ريغامإوةبذاكامإوةقداصامإاياضقلانوكتقطنملااذهيفو،"ددحتاللا"
،نينكممنيريسفتلبقييئايزيفلاعقاولانأبلوقلانكميهنأامك.ةددحم
نيبعمجلانكمملاريغنمنكينإو،هتحصيفرخآلالثاميامهنملك
يأبمايقلاليحتسملانملعجيددحتاللانوناقنأل،ةدحاوةروصيفنينثالا
نأودبيو.لطابلاامهيأوحيحصلاوهنيريسفتلايأددحتةلصافةبرجت
.ةظحللاهذهىتحمتناوكلاءايزيفلةيئاهنلاةروصلاوهقطنملااذهلثم

ةيئايزيفلابراجتلابهنعةباجإلانكميال؟ةداملاام:انلاؤسنإلب
انيلعيلمتالةعيبطلاو.ءايزيفلليفسلفليلحتىلإجاتحيامنإو،اهدحو
.ةدحاوةغلىلعرصتقتالةقيقحلاو،هنيعبًادحاوًاعضو

يفةيزمروةيملعةلالدهلنوكلايفءادوسلابوقثلافاشتكالعلو
ءايحألاوةعيبطلاملعنيناوقمطحتتبوقثلاهذهلخادف.هتاذتقولا
،ةعيبطلايفتباثلارصنعلا،ءوضلاماهتلامتيوناكملاونامزلامطحتيو
اههنكفرعنالاننكلواهلوحامىلعءادوسلابوقثلارثأىرننأاننكميو
اهنكلو،اهنودرهاوظلاضعبريسفتنكميالةيساسأوةدوجوميهفً،امامت
ىضوفلاةيرظنًاريخأترهظدقو.يناسنإلامكحتللةعضاخريغاذهعم
.تمصملاقلغملايداملاملاعللىرخأةبرضيهو»Chaos«سويك

يه"ةيملعلانيناوقلا"ىمسياممًاريثكنأتكردأاذهلكبناجىلإ
ملاعباهتقالعو،ملاعلااهبنمؤي،ةيلبقةيفسلفتالوقمرمألاعقاويف
دحألاقنإلاثملاليبسىلعف.ةمدعنمامإوةيهاوامإةيملعلاةبرجتلا
وأةقيقحلاكلتب"هناميإ"دكؤيهنإف،"ةفداصمقلُخ"ملاعلانإ:ءاملعلا
رخآملاعثدحتينيحو.نوكلالصأةقيقحمهفىلإلصوتلايفهقافخإ
اتلكيفو.ههنكمهفيملًائيشيمسيانهوهف"كيرحتلاةيتاذةداملا"نع
ةيلمعقبستةيبيغةيفسلفتالوقمنماقلطنادقنيملاعلانإف،نيتلاحلا
.اهتاذبيرجتلا

اهنكلو،ةطيسبرومأنعةلئسأةدعءاملعلادحأحرطدقو،معن:ج
تايرقفلالكنيبرشبلادرفنياذامل:ةيناسنإلاةفرعملادودحىدمنيبت
ةلاحريغتتاذامل؟ىرسيلانودًابلاغىنميلافارطألامادختسابةييدثلا



تاناويححجنتفيك؟مهتايسفنواهباحصأةجزمأريغتبةيلزنملاتاتابنلا
فدهوحنلايمألافالآربعلاحترالايف)رويطوكامسأ(ةريثكةريغص
هتأردقنكتملاهنأعم،ةقدباهفدهىلإلصتف،ليجدعبًاليج،هنيعب
،ةلثمألانمكلذريغو؟تالصوبالوطئارخنودو،لبقنمهيلإتبهذوأ
نمفالآلاىلعيوتحيانملاعنأبلوقلاىلعًاساسأدمتعتاهنعةباجإلاو
،ةيرارحلااكيمانيدلانيناوقفشتكانماهبملحيمليتلانيناوقلاورصانعلا
ةيلوأةلواحميفدحاوراطإيفةكرحلاويداملادوجولانيناوقتعمجيتلا
يفةيساسأةمسحبصأمكحتلامدعنإ.نوكلللماشودحاوريسفتعضول
ةيناكمإتلق،همدقتيأً،ايملعهيلعةرطيسلاوهتنكيمتدازاملكو،انرصع
يفلشفلاوةئيبلاتالكشملثمةريثكرومأيفاذهىدبتيو.هيفمكحتلا
.ةيسفنلاضارمألاديازتوتايافنلانمصلختلا

هذهنمكفقوموهامف،اهرطاخمويملعلابيرجتلاةيضقتريثأ:س
؟ةيضقلا

،ةيثارولاةسدنهلالقحيفتافاشتكااوققحنيذلا،ءاملعلانمريثك:ج
دعبةميخولااهبقاوعنمًافوخلاجملااذهيفبراجتلاءارجإدضنوفقي
ثيحب،ةيناسنإلاوةيقالخألاوةيلقعلاةعزنلانعةيبيرجتلاةعزنلالاصفنا
يدوتدقيتلاهجئاتننعرظنلاضغب،هتاذدحيفةياهنبيرجتلاحبصأ
نأك،يضاملايفةيملعلابراجتلايفءاطخألانإ:مهدحألاقدقو!ناسنإلاب
ىدحتتالةعيبطلاةرودلخادمتتتناك،هباشاموأراجفناثدحي
نإف.للخلااذهلثمةجلاعمىلعةرداقةعيبطلاةرودنإفاذهلو،اهنيناوق
ةيعيبطلالماوعلاموقتلتاونسعضبكرتتنأنكميهنإف،امةقطنمتثولت
فالآلرمتسيدقيعاعشإلاثولتلانإلب.ناسنإلاديتدسفأامحالصإب
براجتامأ.ةعيبطلاةرودونامزلالخادلظياذهعمهنكلو،نينسلا
لهاجتتاهنأيفميدقلانيجهتلانعفلتخمرمأيهف،ةيثارولاةسدنهلا
ايرتكبلاوأتاسوريفلانمتانيجةفاضإنكميذإ،ةيجولويبلادودحًامامت
دقبراجتلاهذه.ةيديلقتلاتاتابنلاعاونألةينيجلاةرفشلايفتاناويحلاوأ
تاقولخميهف،اهعملماعتتنأةعيبطلاةرودلنكميالتاقولخمبيتأت
ثولتلا"حلطصمًاريخأرهظدقو.ةيعيبطلاروطتلاةقلحقاطنجراخعقت
لاقتناوهو،)geneticpollution(نشويلوبكتنج:ةيزيلجنإلاب("ينيجلا
ةيجاتنإرثكأاهلعجدصقب،تاتابنلادحأىلعاهلاخدإمتيتلاتانيجلا
،لاثملاليبسىلعةراضباشعأرهظتف،رخآتابنىلإ،خانمللةمواقمرثكأو
.ًاليحتسموأًابعصاهيلعءاضقلالعجيامم



يفهتعضوو،هدودحتفرعامنإو،ملعلابيناميإدقفأمل،العبطلاب:ج
يفةيداملابناوجلاو،ةيداملاةيعيبطلارهاوظلادصرىلعرداقملعلاف.هناكم
لثم)ةيحورلاوةيونعملا(ةبكرملابناوجلادصرنعزجاعهنكلو،ناسنإلا
ميقلانمةموظنمبناسنإلاديوزتنعزجاعهنأامك،ىنعملانعهثحب
امىلإلصوتلانعًازجاعحبصأهنإلب،ةيلامجلاوةيقالخألاوةيفرعملا
لثمريوطتف»grandunificationtheoryيريثنشيكيفينويدنارج«:ىمسي
لكباعيتسالاحلاةعيبطببلطتي)ةلماشلاىربكلا(ةماعلاةيرظنلاهذه
تقولايفًاليحتسمًارمأحبصأاذهنكلو.تامولعمنمانيدلرفاوتام
،1750ماعىتحخيراتلاةيادبذنمةيناسنإلاةفرعملاتفعاضتدقف،رضاحلا
يفةثلاثةرمتفعاضتمث،1900-1750نمىرخأةرمتفعاضتمث
ءادتباتاونسرشعلكفعاضتتتحبصأمث،1950-1900نمةرتفلا
:ءاملعلادحأتلأسدقو.تاونسسمخلكفعاضتتنآلاو،1950نم
:لاق)؟مخضبوساحزاهجىلعةيناسنإلاةفرعملالكانعضوولاذام(
ةمثنأرخآينربخأو.)تامولعملاهذهدادرتساةلكشمكانهلظتس(
نأكلذبلطتينكلو،ً"ايرظن"اهلحنكميهنأفرعنملعلايفتايلاكشإ
دقةرتفلهيلييذلاليجلاوبيساوحلاتالآنميلاحلاليجلالمعي
ىلعيناسنإلاعونللتاونسنمىقبتاملكامبرو،نينسلافالآقرغتست
.ضرألاهجو

قئاقحلاوتامولعملاسدكتو،ةيحاننميرشبلالقعلاةيدودحمنإ
الةرورضينواعتلايعامجلالمعلانمالعجدق،ىرخأةيحاننمةيملعلا
فشكللهيفنكمياليذلاتقولايف،يملعلاثحبلالاجميفاهنعديحم
الدحاودرف:ةبعصلاةلداعملايههذهوً.ايدرفنوكينأالإيملعلا
يذلاوهدحاودرفو،اهبعشتواهترثكلمولعلاجئاتنبعوتسينأعيطتسي
-ةيبسنلاةيرظنك-ةدحاوةيرظنوأيملعفشكىلإلصوتينأهعسوب
نمحبصأمثنمو.ةفلتخملامولعلااهيلإتلصوتيتلاجئاتنلاريسفتل
ةيداملا/ةيعيبطلاتايطعملاىلإًادانتساةماعةيرظنعضونآلاليحتسملا
اهنأمغرباهضعبفرعنالنحنف،يضاملايفرمألاناكامك،انيدلةرفاوتملا
الناسنإلانإثيحو.لحلارظتنيرخآلاضعبلانأامك،نيرخآللةفورعم
نمشيعينأهنكميالوهف،ماعراطإنودوزكرمنودشيعلاهنكمي
الإةماعلاةيرظنلاهذهلثمىلإلوصولاهنكميالهنإف،ةظحلىلإةظحل



.هب"ناميإلا"وزكرمدوجو"ضارتفا"وركفتلاولمأتلالالخنم
ىلعو)نوكلا-موجنلا-مارجألا(وركاملاىوتسمىلعانملاععستادقو

ريغلكشبةفرعملاقاطنعستاو.)خلإ...ءيزجلا-ةرذلا(وركياملاىوتسم
ملاعلانأيهوقيقدلاصصختلاةلأسماذهىلإانفضأاذإف.قوبسم
هجاونًايجيردتاننإف،ةفرعملامامتهصصختلاجمفرعييذلاوهيقيقحلا
نعريثكلالهجيو،قيضلاهصصختنعريثكلافرعييذلاصصختملاملاعلا
لاقدقو.ءيشلكباعيتساىلعرداقريغيناسنإلالقعلاف،رخآءيشيأ
،قيضلاكصصختعوضومبةفرعمدادزتنأوهصصختلانإًاحزاممهدحأ
النعءيشلكفرعتنأىلإًاقيضعوضوملاوًاعاستاةفرعملادادزتمث

!ءيش
رطخأ(نأمارهألابهللاقميفدمحأديسدمحمذاتسألاركذدقو

يفهمجحديقنمهررحتوه،ةيناثلاةيفلألاةياهندنعناسنإلاتازاجنإ
يهانتملارارسأفاشكتسايفيعيبطلاهمجحزواجتىلعهتردقو..نوكلا
ةغايصةداعإللخدتلاىلعهتردقكلذىنعمو..ربكلايهانتملاورغصلا
!..."يعيبطلا"ةغايصةداعإلال"يفاقثلا"لخدتيةرملوأليأ،ةعيبطلانيناوق
كلميناسنإلاحبصأيتلاربكلايهانتملاورغصلايهانتملاملاوعيف،نكلو
هساوحبةناعتسالادايترالااذهيفكلميالهنإف،اهدايتراىلعةردقلا
اهنعضيعتسيحبصأو،)قوذلاومشلاوسمللاوعمسلاورظنلا(سمخلا
اذهو....ئطختدقوبيصتدقتاضارتفاىلإًادانتساةيضايرلاةلداعملاب
....سابتلاللةضرعو،ريسفتنمرثكألمحت،ةمهبمتاودأىلعًاساسأدمتعي
يفلمحي،رشبلاريصمبيقرللتازجعملاقيقحتبدعولالمحيامنإفهيلعو
ردصمنوكيوً،امولعمسيلوهامبمادطصالاوأ،ريسفتلاءوسرطخهتايط
رطخلهسفنضرعيدقلب،لبقنمهلًاليثمرشبلادهشيملتالفنا
نمربتختمل(لككةيرشبلليعامجلاراحتنالانمروصو،"يتاذلاءانفإلا"
ديسدمحمذاتسألانممالكلااذهلثمردصينأو.)ىرخألايهلبق
.دجلالمحمىلعذخؤينأبجيرمأدمحأ

ةعقرتعستااملكهنأةركفًايجيردتثيدحلاملعلاطقسأدقل،معن:ج
"ءاملعلا"دحأبتدحةجذاسةركفيهو،لوهجملاةعقرتقاضمولعلا
فرعيسًاماعنيثالثلالخيفهنأبؤبنتلاىلإرشععساتلانرقلايفنيلئافتملا
دعبنكلو.نيدلاوأهللاوأقالخأللموزلالكلذبو،ءيشلكناسنإلا



رطيسوفشتكااملكهنأناسنإلافشتكا،ةيملعلابراجتلانمماعةئم
هنكميالواهفرعياليتلاةديدجلاءايشألافالآهلترهظامءيشىلع
عمانتبرجتكلذنم.ًالهجدادزاةفرعمدادزااملكهنإيأ،اهيلعةرطيسلا
املكو،هدصربعصييذلاونوناقنودكرحتييذلاءيشلااذه،ةرذلا
سودرفلاسسؤنلهانمطحمث،انريحتهيفةديدجرصانعانفشتكاهاندصر
،يوونلامداعلانمصلختلاصوصخبانرمأنمةريحيفنآلانحنو.يضرألا
نحناهو.انعمةيضرألاانتركرمديوانرمديدقهنأىلإرمألاانبىهتناو
ريمدتاهنكمييتلاةيوونلاةحلسألاويوونلامداعلايأ،بهللاةركبكسمن
.تارملاتارشعملاعلا

وهثدحيامنإف،ربكألاملعلامهووهةعيبطلايفمكحتلاناكاذإو
ةينقتلا"تافاشتكالا"ضعبلمشيلةرذلاملاعنمدتميرمألاف،كلذسكع
يتلاةيذغألانإ:لاثملاليبسىلعلاُقيف.ةيمويلاانتايحيفاهمدختسنيتلا
امكةعانملازاهجفعضتًايثاروةلدعموأةسدنهمتانوكمىلعيوتحت
ةيذغأ)اهيلعنوقلطيمهفاذلو(ةيملعلابراجتلانمريثكيفتبث
،ةلوقملاهذهدكؤيحارهنألزيلجنإلاءاملعلادحأدُرطدقو!نياتشنكنارف
ثدحامعًاريثكفلتخيالاذهو.هيأرلًادييأتهئالمزضعبرهاظتدقو
نارفأىلعبراجتلاضعبيرجيناكذإ،ةدحتملاتايالولايفيئاقدصأدحأل
لصوتينألبقو،ناسنإللةميسجًارارضأببستاهنأدجوو)فيووركيملا(
ريفوتةجحبةينازيملاهنمتبحس،هثحبعوضومصوصخبةيئاهنجئاتنل
»مليفوركيملا«و»بوساحلا«تاشاشىلعقبطنيهسفنلوقلاو.تادامتعالا
فرعنانكنإو،هدسجوناسنإلانويعىلعاهرثأنآلاىلإفرعناليتلا
،ةيرحسلاةلآلاًاضيأةمثو،ءرملارهظىلع»بوساحلا«مامأةسلجلارثأنآلا
مدعنإ.اهنمًاضعبانفرعنإو،هراضملكفرعناليذلاو،»لاوجلا«
هيلعةرطيسلاوهتنكيمتدازاملكو،انرصعيفةيساسأةمسحبصأمكحتلا
.هيفمكحتلاةيناكمإتلق،همدقتيأً،ايملع

امتزجنأةيبرغلاةراضحلاف.ةماعةيراضحةمزأعقاولايفيه:ج
يفامب-ةقلطملاةتباثلاميقلالكنعيلختلالالخنم"مُّدقت"نمتزجنأ
"مدقتلا"حبصأىتح،ةلماشلااهتيناملعلالخنميأ-هتاذناسنإلاكلذ



ًاعيمجهفرعنامنكلو.دويقوأدودحهُّدحتال،هتاذدحيفًةياغيملعلا
هقطنململاعلاعضُخيأدبو،مقمقلانمجرخيذلادراملاناكملعلااذهنأ
ًةياغهنوكنمناسنإلالَّوحتو.ناسنإلابثارتكايأنود،همكارتوهتيكَرَحو
نمددعرهظدقل.مدختُستوفَّظُوتةليسوهنوكىلإ،هتاذدحيف
ةلماشلاةيناملعلاكانهف،ةميقلانمًامامت"ترَّرحت"يتلاةفلتخملاميهافملا
نمةرِّرحتملاةيرحلاو،ةميقلانمةرِّرحتملاةيطارقميدلاو،ةميقلانمةرِّرحتملا
ةميقلانمرُّرحتلانكلو.ةميقلانمرِّرحتملاملعلاكانهً،اريخأو،ةميقلا
،موزأمملعةلأسمتسيلةلأسملا.ةيناسنإلانمرُّرحتلارمألاعقاويفينعي
ًاليبسميقلانعيلختلانموً،افدهدايحلانمتلعجةراضحةلأسملب
.مدقتلاقيقحتل

براجتلا،ثيدحلاناسنإلاهجاوتيتلاىربكلاةيلاكشإلايههذه:ج
نأحضتانكلوً.ايلمعمرصانعلالكطبضةيناكمإىلعةينبمةيملعلا
رهاوظلاعملماعتينيحرصانعلالكطبضىلعرداقريغناسنإلا
تبثامكً.اضيأًايقيزيفوًايسفنةبكرمةيصخشناسنإلافةيعامتجالاوةيناسنإلا
هايملانإفًانازخينبنامنيحهنأةجردلبكرميئيبلاماظنلاىمسيامنأ
ةمثنكل،هارناماذهو،كامسألايفوبحسلايفرثؤتهءاروةعمجتملا
لاثملاليبسىلعيرظنا.لزالزلاوةيضرألاةرشقلايفرثؤتاهارنالرصانع
هذهنمصلختللةقيرطفاشتكامتيملنآلاىتح.ةيوونلاتايافنلا
يفضرألانطابيفتارتموليكةدعقمعىلعاهنفدمتدقل.تايافنلا
،ةنسفلأنيسمخونيتئملبقبرستتنأنكميالاهنأاودكأو،ادافين
اهتسارداولواحاهسفنبرستلاةقيرطو،نينثانيماعدعبتبرستاهنكلو
نمو،رخآىلإناكمنماهراسمفلتخيعباصألاتامصبلثماهنأاودجوو
يه،هفقواننكميىتح،برستلاطمنفاشتكاةلواحمواهدصرةيلمعمث
نآلاانيلعيرورضلانملعجيينوكطئاحبانماطترانإ.ةيدجمريغةلواحم
لوقأالانأ،ةديدجةثادحنعثحبنوةيبرغلاةثادحلايفرظنلاديعننأ
سردننأبجينكل،ةيبرغلاةثادحلاركننوأبرغللركنتننأبجياننإ
نيلماحلبقتسملاوحنةديدشةهالببمدقتنالولكاشمنمهيفعقوام
ىلعانررصأنإانبيدوتسو،ةيضرألاةركلابتدوأيتلاةيبرغلاجذامنلا
،ةمزأرضاحلاتقولايفسرامتةيبرغلاةثادحلانإ.راسملااذهيفرارمتسالا



ةثادحروطنمثاهجئاتنو،اهتيلاتتمسردننأةيبهذةصرفانحنمياذهو
.هسفنيبرغلاناسنإلاعفنتورشبلاةيقبعفنتوانعفنت

مهوتحتنوريثكشيعيلازيالذإ؛يفاكلاردقلابسيلنكلو،معن:ج
مسحدقملعلانأنوروصتيو،يملعلاتابثلاوةطيسبلاةيملعلاةيببسلا
ةيلامتحالانأو،هسفنرمأمسحيململعلانأنوفرعيالمهو،رومألالك
نعالةيعيبطلامولعلايف،نآلانوثدحتيمهنأو،رومألانمًاريثكتقرتخا
.ةجيتنلاوببسلانيبطبارتلانعامنإوةجيتنلاوببسلا

يناعمليلحتةرورضيفةيقطنملاةيعضولاعمكرتشأانأف،معن:ج
راطإلالخادنوروديمهنأيفمهعمفلتخأنكلو،ةقدبميهافملاوظافلألا
نويقطنملانويعضولا.ةيناسنإلاةرهاظلاةيبيكرتوزواجتلابنمؤأامنيب،يداملا
نوفنصيمهو،ساقتنأنكمييتلاةسوسحملاتايطعملابالإنونمؤيال
اذهوpseudo-statementةيرابخإلمجهبشاهنأبًالثمةيفطاعلاتارابعلا
ءيشنعربعتةيفطاعلاةيناسنإلاتارابعلانإذإ،هلبقأنأنكميالام
ولىتحو،سمخلاساوحلابهكردنملنإوىتح،يناسنإلادوجولايفيساسأ
اذلو،يناسنإلادوجولانميساسأءزجفطاوعلا.سايقللعضاخريغناك
نكميفيكامنإو،يدامريغوهاملفيرعتيأضفرتسيليهةيضقلاف
.ةيلاعةيريسفتةردقمتاذةبكرمتافيرعتىلإلصوتلا

ررحتسةيفرعملاةيبسنلانأسانلانمريثكدنعدئاسلاروصتلا:ج



هتيدرفنعربعيوعدبيوناسنإلاقلطنيفةدئاسلاراكفألاةضبقنمناسنإلا
نعةسادقلاعزنتةيبسنلاف،حيحصلاوهسكعلانأتدجوينكلو.هتيتاذو
ىواستيانهنمو،ةيواستمرومألالكلعجتو)ةعيبطلاوناسنإلا(ملاعلا
حبصيف.هلمالستسالانعفلتختالملظلادضةروثلاو،لدعلاعمملظلا
يأذختينأدرفلاناسنإلاىلع،ليحتسملانملب،ةياغللريسعلانم
هنعةباينلابتارارقلاذاختالهسلانمحبصيو،ءيشيأنأشبتارارق
نمدرفلاناسنإلاتضوقيبرغلاملاعلايفةيبسنلافً.ايسايسهيلعةنميهلاو
نإورارقيأذاختاىلعةرداقريغةشهةيصخشهنمتلعجولخادلا
.ءيشلكو،ءيشيأغيوستىلعةرداق،هتاذتقولايف،تناك

،حيرلابهميفهتكرتولخادلانميكيرمألاناسنإلاةيبسنلاتَغّرفدقل
فحزيكشلانإف،ةاتفبحينأىتحوأدهاجينأكًائيشدرفلاررقنإف
هذختايذلارارقلاناكاذإامعلؤاستلايفأدبيو،روفلاىلعهبلقىلإ
اذهلكو؟هلنيرخآلاةباجتسانوكتسفيكو؟اذاممأ،ةئملابةئمًاميلس
،رارقيأذاختاىلعةرداقريغةشهةيصخشحبصيولماكلاللشلابهبيصي
فقيف؛مكحلاىلعةردقملادقفيوءيشيألوبقىلعةرداقةنرمةيصخشو
بلاخميفبلاغلايفعقيف،تاراكتحالاوتانالعإلاومالعإلامامأًايراع
اموهلعفينأبجيامهلررقتيتلاةمكاحلاةطلسلاوىربكلاتاكرشلا
،ةيروثةيصخشناسنإلانمةيبسنلالعجتنأنمًالدبو.هلعفيّالأبجي
.بلغألاومعألايففيكتلاىلعةرداقةيعجرةظفاحمةيصخشهتلعج

طوقسىلإيدؤتيهفاهيوستورومألالكنيبيواستاهنألةيبسنلاو
ةيلآنوكتلةوقلاروهظىلإاذهىدأدقو،ريياعملابايغيأ،ةيرايعملا
ةعومجمنآلانوعجشيبرغلايفمهنأودبيامك.تافالخلامسحلةديحو
عاستاوةيساسحلالثم،ةميقلانعةلصفنماهلكةيبسنلاةيقالخألاميقلانم
نيرخآلاهاجتًاساسحنوكينأبجيناسنإلانأىنعمب،ةراسجلاوقفألا
ةعسبىلحتينأو،لوقيامعرظنلاضغبلكشيأبدحأرعاشميذؤيالف
لبقتينأو،اهذوذشواهتبارغتناكامهمكولسلالاكشألكلبقتيوقفألا
سحلاظيلغهنأينعيءيشيألهضفرف.تاضوملارخآوديدجلك
ىلعةردقملاوةراسجلاوةأرجلااذهلكلانفضأاذإو!قفألاقيضوبصعتمو
لكقرخو،ةينيدمأةيناسنإمأتناكةيقالخأ،دودحلالكميطحت
ىلعبابلاحتفتريياعملاهذهلثمفروطتلاةبكاومةرورضو،تامرحلا
ظيلغهنأبفصوينأبحينمف،ءيشيأوأءيشلكلبقتلهيعارصم
تاذميقلاهذهلكنأظحاليو؟ديدجلانمفئاخ،قفألاقيض،عبطلا



.يبسنلاحلاةعيبطبيسفنلاو،يقالخأعباطتاذتسيلو،يسفنعباط
نيسمخرورمةبسانمبًاجمانربةيكيرمألازافلتلاتاطحمىدحإيفتدهاش
لوألهتدتراوةأرجلابتلحتةديسلوأباوؤاجو،»ينيكيبلا«روهظىلعًاماع
ريياعميأكانهنكيملو،ةأرجلاوهديحولارايعملاناكو.خيراتلايفةرم
ةلئسأيأحرُطتملو،ةيناسنإىتحوأةينيدمأتناكةيقالخأ،ىرخأ
.عمتجملاىلع)دسجلافيظوتويرعلاو(»ينيكيبلا«رثأصوصخب

نعًامليفتيأرنإةراسجلاوةيساسحلاوقفألاعاستاتايقالخأراطإيفو
ةيساسحلابمستتنأبجيلب،كقيضنعربعتالأبجييسنجلاذوذشلا
اذهلبقتكلعجيامةعاجشلانمكدنعنوكينأو،قفألاةباحربو
"judgmental"ةملكتحبصأتطقسدقريياعملانألو.كمفقلغتو،كولسلا
ةملكتحبصأ،اهيلعًامكحردصيورهاوظلاميقييذلاصخشلاينعتيتلاو
.نيرخآلاىلعًامكحهسفنبصنيهنأو،قفألاقيضهنأينعياذهف،ةيبلس

،مهينذأيفطارقأللاجرلاءادترالثمةعيلقتلكحبصتراطإلااذهيف
هذهعبتيًاريبكًاددعنأولنكلو،ةيدرفلاوركفلاةيرحنعًاريبعت
فيكتلانعربعتسكعلاىلعلب.ةيدرفلانعربعتنليهفةعيلقتلا
.رخآريسفتىلإجاتحتةلأسملااذلو،يعمجطمنتحتءاوضنالايفةبغرلاو
،ينلعلكشبيسنجلامههجوتنعنونلعيذاذشلاأدبامنيحتاينيعبسلايف
فرعتلادوينممهليدتهينأنكميثيحبً،ادحاوًاطرقنودترياوناك
وأًاطرقيدترتةريفغدادعأتأدبتاينيعستلاةيادبذنمنكلو،مهيلع
ينعتالاهنأةباجإلاتناكفً؟ائيشينعينيطرقلاءادترالهتلِئَُسف.نيطرق
معدياممةنصارقلارهظمبلجرلارهظيلامبرلاقومهدحأرماغمثً،ائيش
طاقسإوهفدهلانأدقتعأو.ةياغللتفاهتمريسفتوهو.هتلوجربهساسحإ
نعريبعتوه»unisex«دحاولاسنجلالعلو،دودحلافسنوةيرايعملا
نيبزييمتلالواحتتاراضحلالكتناكيناسنإلاخيراتلاربع.اهسفنةرهاظلا
ةراضحلانكلو،ىرخأةيعامتجاسوقطلالخنموسبلملايفثانإلاوروكذلا
يف.ةيرايعملاطقستمثنمو،امهنيبدودحلاطاقسإلواحتةثيدحلاةيبرغلا
،لضفتامهيأيأ،يسنجلاليضفتلانعنآلانوثدحتيةدحتملاتايالولا
نمىرخألاكشأمأ،ىثنأوركذنيبةيوسةقالعيأ،يعامتجالاسنجلا
نأديرتلهيأ،ينيدلاليضفتلانعًاضيأنوثدحتيو.ةيسنجلاةقالعلا
ةينيدةبرجتهذهف(لابجلاقلستتنألضفتمأًايحيسممأًاملسمنوكت
هنأهلإلاتومتوهالىمسياميركفمدحأحرتقادقو؟)!ةقيمعةيحور
ةيقبهبرفكيو،سيمخلاونينثالاوتبسلامويهللابنمؤينأناسنإللنكمي



!عوبسألامايأ
تناكةيعماجةذاتسأبةصاخةيضقتريثأوةرتلجنإيفتنكةرتفذنمو

وألافطألاوناملغلابعامجلانعةياورتبتكةدحتملاتايالولايفيلةليمز
عمتجملايفماسقناثدحدقو.)Pedophilia(ةيزيلجنإلابفرعيام
ضعبلاو،عيبللةياورلاضرعتنأتضفرتابتكملاضعبةمثف،يزيلجنإلا
عادبإلاقنخبباتكلاضرعتضفريتلاتابتكملاتمهتاف.قفاورخآلا
مثفلخللةوطخليبقنماذهنكلو،قفألاقيضوةيساسحلامدعو
اذهنعثيدحللماعدعبدوعنامدنعاننأدقتعأو.مامأللنيتوطخ
ةيساسحلابمستتةريبكتاعاطقنمًالوبقموًافولأمًاعوضومهدجنسعوضوملا
يهةقلطملاوأةلماشلاةيبسنلاهذه!هعاستاوقفألاةباحرو،ةراسجلاو
يفاهنكلو،قفألاعاستايعدتيهوعمتجملادوسييذلانميهملاجذومنلا
ىلعةردقملاناسنإلادقفتاهنأل؛قفألاقيضلاكشأنملكشةقيقحلا
.ثدحياملكلًالبقتمهلعجتومكحلا

ساسحإلا(ءيشلكتضوقىتحعاستالايفةيبسنلاهذهترمتسادقو
ميقيأبساسحإلا-لماكتملكهنأبساسحإلا-ملاعلليعوضوملادوجولاب
يأَقبيملو،اهقيرطيفءيشلكةيبسنلاوةلويسلاتحستكاذإ)زكرموأ
دض""ةلماشلاةيبسنلاةفسلف"ةثادحلادعبامىمست(ءيشيألساسأ
لماعتتيهفantifoudationalism]مزيلانشيدنوفيتنأ:ةيزيلجنإلاب["ساسألا
.)هلماوقاللئاسملاع،زكرمالوساسأالبملاععم

ًاصوصخ،ةايحلاتالاجمنمريثكيفةيبسنلاترثألاحلاةعيبطبو
ةيقالخألا،نفلادودحودويقنمررحتلاةيلمعتاينيتسلايفتأدبو.نونفلا
ذإ،ررحتلاةيلمعامهتزواجمث،فنعلاوةيحابإلاتالدعمتديازتو،ةيلامجلاو
ويفيرنازيترابلاداورمهأنمناك.ريياعموأدويقيأنمًاررحتتحبصأ
ناكيذلالوهروويدنآنانفلا)اهيفسردأتنكيتلا(زرجترةعماجيف
ةميدقلاءاسحلابلعوةمامقلابلعىلعتاينيتسلافصتنميفعقوي
.تارالودلافالآبعابتةينفلامعأىلإرداقةردقبلوحتتف

راطإلايفةفرعملانمفدهلانأنمعباناذه،قحىلعِتنأ:ج



امنإو،ةعيبطلاعموتاذلاعمنزاوتلاوةمكحلاىلإلوصولاسيليداملا
حلاصلمهريخستومهتميزهونيرخآلاوزغوعقاولايفمكحتلاوهفدهلا
ربعينأءرملاناكمإيفنوكينأةيملعلاةمارصلاهذهضرتفتو.ىوقألا
الهبحيرصتلانكميالامف،ةغلابةمارصبهفّرعينأو،ديريامعةقدب
لوقيامك"ةيرابخإهبش"لمجدرجموهفطاوعلانعريبعتلاف،دجوي
نأيفنمكتةقرافملا.اهبيذكتوأاهقيدصتنكميال،نويقطنملانويعضولا
لوصولاةلاحتساببسب،سكعلاىلإىدألماكلانيقيلانعثحبلااذه
تارذشىوسىريالفملاعلاىلإرظنيوهسفنىلعءرملائفكنياذلو.هيلإ
.ةلالدلايفةيواستمليصافتو

نأتدرأنإف،ةكحضماهنأهبفصوتاملقأةغليهو،لعفلاب:ج
horizontally«:لوقتلب»fat«هنإ:لوقتالفنيدبصخشىلإريشت

challenging«ايسأرىدحتي"وهفليوطلاامأ،ً"ايقفأىدحتي"ًايفرحمجرتتو"ً
»verticallychallenging«.فيرعتبعصلانمحبصأريياعملابايغعمو
نيبيًايداشرإًابيتكةبلطلاءاطعإبتاعماجلاىدحإموقت،يسنجلاشرحتلا
نمريثكف،يسنجلاشرحتلابمهتيالىتحاهذاختامزاللاتاوطخلامهل
ىلإمهعمباهذلاىلعنقفاونهنأعم،نهباصتغابةبلطلانمهتيتابلاطلا
نهتقفاومةرورضلابينعيالاذهنكلو،نهسبالمعلخىلعومونلاةفرغ
يفهيلعنأبلاطلاباتكلاهبنياذلو،هتاذيسنجلالعفلابموقينأىلع
نأنمدكأتلاةعطقةعطقةنيكسملاةسيرفللةيلخادلاسبالملاهعزنءانثأ
ضحمبهمونةفرغىلإتءاجاهنأعم،ةيلاتلاةوطخلاىلعةقفاومةيحضلا
!اهسبالمعلخبهلتحمسواهتدارإ

روصتأيننأيلوقنممهفيالأوجرأيننأل،لاؤسلاحرطىلعًاركش:ج
سردأانأف.رومألللخمطيسبتاذهف،ةيبسنلايفنوقراغنييكيرمألالكنأ
كشالبيهفدارفألاةايحامأ،نميهملالاعفلاجذومنلاىوتسمىلععقاولا
دمتسيلازياليداعلاناسنإلاف.جذومنلانمةيناسنإرثكأوًابيكرترثكأ
ريثكةمثو.اهتنملعدعباهميقواهتالوقموأاهاياقبوأةيحيسملانمهنيقي



اولواحوجذومنلااذهةروطخاوكردأنممنييكيرمألاونييبرغلانيركفملانم
.هسفنشمهفًامامتهضفرنمةمثو،هبيذهتقئارطلاىتشب

يفةيضقنعنوثدحتيمهتدجوويكيرمألازافلتلامامأةرمسلجأتنك
ةيراكذتروصذخأاوررقةيوناثلاسرادملاىدحإيفهنأيهو.ةبارغلاةياغ
رخآونابشلليزكانهلاحلاةعيبطبو.يمسرلايزلابةيئاهنلاةنسلاةبلطل
نأىلعترصأونابشلايزيدترتنأتررقتايتفلاىدحإنكلو.تاباشلل
ةاتفلاتأجلف،ةسردملاتضفرف،ةيراكذتلاةروصلايفتايتفلاعمرهظت
تلعجيتلاةلماشلاةيبسنلا،نيضقانتمنيئيشىلعلدتةصقلاهذه.ءاضقلل
يفنكلو،ريياعملالكبطئاحلاضرعبرضتنأاهقحنمنأروصتتةاتفلا
.ريياعملاضعبباهكسمتوةيبسنلاهذهلةسردملاةرادإضفرتقولاتاذ

لواحتتناكيضاملايفةيناسنإلاتاعمتجملامظعمنأيروصتيف:ج
عموهسفنعمهنزاوتبظفتحيثيحبناسنإلابلقىلعةنينأمطلالاخدإ
ديكأتوهاهفدهسوقطلانمًاريثكهخيراتربعناسنإلاروطف.ةعيبطلا
مهأيهةرسألالعلو.اهيفةفلتخملاتاعاطقنالاريسفتوهتايحيفرارمتسالا
تاعمتجملاامأ.هبلقىلعةنينأمطلالخديلناسنإلااهروطيتلاتاسسؤملا
يهةيكرحلاوةيجاتنإلاتلعجدقف)يكيرمألاعمتجملاًاصوصخ(ةثيدحلا
نمضيقنلافرطىلعفقيهسفنعمنزاوتملادرفلانأودبيو.اهفده
ناسنإلايفةيلايربمإةعزندلوي،ربيفسكاملوقيامك،قلقلاف(يكرحلادرفلا
تبثيلهسفنىلعوهيلعةنميهلاوهتميزهوهكلمتوملاعلاوزغدويهلعجت
عمتجموهيكيرمألاعمتجملاو.)نازتالانمًائيشققحيفهقوفتهسفنل
ةلامعلاقوسيفهلافطأبفذقيوسفنلاىلعدامتعالانعثدحتي،قلقلا

درفلاكرتينأنمدبالةرشعةنماثلانسيفو.ةياغللةركبمةلحرميف
لماكلالكآتلاكانهًاعبطو.هميلعتلمكيلوهدرفمبشيعيلةرسألاتيب
البملاعيفأفرم(شالرفوتسيركيكيرمألاعامتجالاملاعاهامسيتلاةرسألل
مامأًاديحوكرتينانئمطايأبرعشياليذلالزعنملادرفلااذه.)بلق
يأدجيالً،اماهتلاءفكلامالعإلاهمهتلييذلاو،تانالعإلاوتارايتخالافالآ
،هدوجوىلعىنعميفضتهتيعرشردصموهتقثعضوم،ةيعجرمةعامج
.رارقلاذاختاىلعهدعاستو



لثمةيساسأوةيرطفةيناسنإميهافمنأىلإةيبسنلايفولغلاىدأ:ج
ءافتخاببسبلؤاستلحمىرخألايهحبصتسؤبلاوأةداعسلابساسحإلا
ددعتنأيسفنلابطلانّيبيامك.مكحلاىلعةردقملانادقفوريياعملا
ءرملاهجاويامنيحف.ةيسفنتابارطضاىلإيدؤيدقناسنإلامامأتارايتخالا
ىلع(راتخينأو،ديريامةقدبددحينأهدرفمبهيلعففقوملااذهلثم
ًايقيقحًاطغضلكشياذهلك.فيفطاهنيبقرفلاعلسنيب)لاثملاليبس
.سؤبلانمريثكلاهلببساممهبرشبلانمريثكلَلبِقالناسنإلاىلع
ريغو،يرثو،مسجلاحيحص"ناونعبًالاقمًارخؤممياتةلجمترشندقو
؟ديعستنأله:نييبروألاىلعحرطيلاتلالاؤسلانأهيفدرو"ديعس
مهرثكأنأوً.امدقتوًءارثرثكألامهنأعمناملألامهًاسؤبمهرثكأنأرهظف
قفتأالانأوً.ارقفرثكأمهنأعم،نويلاغتربلاونويدنلريألامهةداعسواضر
ضوقيفًانحاطنوكينأنكميرقفلاف."ةمشحرقفلا"نألئاقلايأرلاعم
رقفنأىلإريشأنأدبالاذلو.هنايكلكامنإوبسحوناسنإلاةداعسال
ملاعلادالبيفهدجنيذلانحاطلاعونلانمسيلنييلاغتربلاونييدنلريألا
مهطوقسىلإدوعيهلعلفةمدقتملادالبلابوعشسؤبصوصخبامأ،ثلاثلا

الكالهتسالاو.كالهتسالايفةمهنلاةبغرلاوةذللاوحنديدشلاهجوتلايف
امهمعبشلابطقرعشيالراطإلااذهيفناسنإلاف،دودحالوهلةياهن
تماقدقوً.اسؤبوًةهارشوًاعوجدادزيوديزملاببلاطيهنإلب،كلهتسا
IndexHope"لمألارشؤم"هتمسامريوطتبيأرلاعالطتساتاكرشىدحإ
يتلادالبلايفةصاخ،ةبروأدوسيلبقتسملاصوصخبمؤاشتلانأتدجوف
ىلع،رالودفلأ28درفلالخدلدعملصيثيحنيارلائطاشىلععقت
لصيدالبيهو،ليزاربلايف%64وةيقيرفإبونجيف%42نأاودجونيح
.لبقتسملايفلمأمهدنع،يلاوتلاىلع4400ورالود3500اهيفدرفلالخد
ريغممألاةئيهاهتروطيتلايناسنإلاومنلاسيياقمنأةلاقملافيضتو
سيياقماهنابسحبرمعلاطسوتموميلعتلاولخدلاتدمتعادقف،ةيفاك
نيباصملانمةمأناف،رايعملااذهبسحهنإ:بتاكلالوقيو.ةيساسأ
مهرامعأطسوتموهاروتكدةداهشىلعاهدارفألكلصح،ةيبصعلاضارمألاب

نمًاءزجسيليسفنلاضرملانأل،ةيئاهنلاتاجردلاىلعلصحتًاماع90
يتلاووغنوكلايفشيعتةليبقءاضعأىلإةراشإبلاقملامتتخيمث.ريياعملا
."نيأىلإفرعيالهنكلورتوتبريطيشافخ"هنأبيبرغلاناسنإلاتفصو



يذلاسؤبلاىدمنعنييكيرمألايئاقدصأثِّدحأتنكامًاريثك:ج
نعدعبيتيب:ءارثضرألاتاعمتجمدشأيفيكيرمألاناسنإلاهيفشيعي
عاقيإ-يناسنإلاهطيحمبةيهاوةقالع-ةتتفمةيرسأتاقالع-هلمعلحم
ةبسن-ةيساقلمعتاعاس-يناسنإءيشيألًالاجمكرتيالبيهرةايح
نمهغيرفتويكيرمألاناسنإلاحيطستبموقتةيزافلتجمارب-ةيلاعقالط
ً،امئادمهدرناكف.ةدحولابيساقلاساسحإلاىلإيدؤياذهلكو،لخادلا
يأ؟ةيلخادلامهتايحىلعًامكحردصتلتنأنوكتنمو؟اذهفرعتفيك
،رمألائدابيفينبيصتةريحلاتناكف)judgemental(نوكتىتحتنأنم
ددع.يداصتقالاعضولاباهلةقالعاليتلاتاءاصحإلابيتآنأتملعتف
عماهيضقييتلاكلتو،هلافطأعميكيرمألانطاوملااهيضقييتلاتاعاسلا
تايالولايفةيمويلاةايحلانمًايداعًاءزجحبصأيذلايسفنلاجلاعملا
ضارمأبنوباصمةمدقتماهللاقييتلاةلودلابابشنم%35،ةدحتملا
-يسفنلابائتكالاةيودأوةمونملاوةئدهملابوبحلللهذملامادختسالا-ةيسفن
يفذخآتاردخملامادختساىنحنم-يكيرمألاعمتجملايفتاردخملاراشتنا
اهنابسحبءايشألاهذهلكركذأ.اهدضةرمتسملابرحلامغرىلعدوعصلا
ةداعسلاةينباهئبختيتلاةقيمعلاسؤبلاةينبىلعًايعوضومًارشؤم
يذلانزاوتلاضعبديعتسينأيفيكيرمألاناسنإلاةبغرىلعو،ةيحطسلا
قيقحتلعجعمتجميفاذه.نزاوتنودةداعسليختنكميالو،هدقف
قيقحتيفحجنهنأهيفضرتُفيو،ديحولاويساسألاهفدهةيضرألاةداعسلا
"عايض"لثمتاملكمادختسانمدبالناك،اذهىلعةوالعو.هفادهأ
نمةعومجممادختسانمدبالناكيأ،رهاوظلاهذهمهفل"بارتغا"و
ملاعبةلصلاةقيثواهنكلو،يداملاداصتقالاملاعباهلةقالعالتاحلطصملا
.تايونعملاوحورلا

رمأوهةيئاهنةيعجرمهتاذ"ةيرشبلاةعيبطلا"موهفممادختسافمعن:ج
مدعو،ددحتالوةلويسنماهعبتياموةلماشلاوةقلطملاةيبسنلادضفقي
ضفرتةيبرغلاةيناسنإلامولعلانأهركذردجياممو.مكحلاىلعةردقملا
ملاعيف،تابثلاعاونأنمًاعونلثميهنابسحب،هتاذةيرشبلاةعيبطلاموهفم



ً.امامتيدامهنأهيفضرتفيملاعيفاقيزيفاتيملايفطوقسوً،امامتلئاس

تالدعمديازتعمهنأىلإبهذأةرهاظلاهذهريسفتةلواحميف:ج
ىنعمنعةيئاهنةلئسألأسي،يقيزيفاتيمنئاكناسنإلانإف،ةيبسنلا
دوجوبحمسياليدامفقسيبرغلاملاعلايفناسنإلافقسنكلو،نوكلا
يهةيبرغلاةثادحلاف.قوسلاتايقالخأيشفتعمةصاخ،ةيقالخأتباوث
ةجيتنلاو.ةياغلاوفدهلاوقالخألانعايندلاوةينقتلاوملعلالصفتةثادح
قابطألابناسنإلانمؤينأك،"قالخأنوداقيزيفاتيم"هيمسأامبناميإلايه
تقولايفهنكلو،هنعثحبييذلايقيزيفاتيملانيقيلاهيطعياذهف،ةرئاطلا
.ةيقالخأءابعأيأُهلّمَُحيالهتاذ

،قرشلاوبرغلايفرهظيأدبةيقالخألاةيبسنلالاكشأنملكشكانهو
عمتجملاىنغتيلاثملاليبسىلعف.جذومننمرثكأناسنإلاىنبتينأوهو
،يسنامورلابحلاةصاخبو،بحلالوحاهمظعميفرودتناغأبيكيرمألا
ثيدحلانعفكيالهسفنعمتجملااذهنكلو،خلإ...دبألاىلإموديبح
لازياليبرغلاناسنإلاو.ةيساسأةميقهتفصبءاقبلالجأنمعارصلانع
يذلاجذومنلانعفلتخيةصاخلاهتايحيفًاجذومنمدختسيريبكدحىلإ
ةذخآةصاخلاةايحلاةعقرنأروصتأتنكنإو،ةماعلاهتايحيفهمدختسي
.لكآتلايف

روهظىلإيدؤتةميقلانعةلصفنملاةثادحلانأىلإبهذتتنأ:س
الأ)نامبسلا(ىندألاناسنإلاو)نامربوسلا(ىلعألاناسنإلا:نييناسنإنيطمن
ةملستسمةشهةيصخشنعثدحتتتنأف؟قاستامدعاذهيفنأىرت
ةمثىرخأةهجنمو،ةيزاغةشطابةيصخشوةيلايربمإةعزنةمثوةهجنم
؟يداملاراطإلالخاداهديشرتواهنيجدتمتةملستسمةشهتايصخش

ىلإجاتحيوبسحويرهاظضقانتهنكلو،ضقانتةمثف.ِكعمقفتأ:ج
ًايلايربمإًالكشذخأيدقنزاوتلامدعوةنينأمطلاىلإداقتفالاةرمثف.حيضوت
ةيتامجاربلاوةينيورادلانأىلإًامئادريشأوً.ايمالستساًايمازهناًالكشوأً،ايزاغ
يساسألافدهلايداملاءاقبلانملعجيامهالك،ةدحاوةلمعلناهجوامه
ىلعةوقلابنمؤيمثنمامهالكو،ةميقلانمررحتمامهالكو،ةايحلايف
ةيؤرلافًاحجانًايوقتنكنإف،تافالخلامسحلةديحوو،ةدحاوةليسواهنأ



شطبتفهلخادكرحتتيذلاراطإلاحبصتيتلا،ةينيورادلايهاهانبتتيتلا
ةيتامجاربلايهاهانبتتيتلاةيؤرلافًالشافًافيعضتنكنإنكلو.نيرخآلاب
.هعمفيكتتوهلنعذتوكعقاولبقتتفهيفكرحتتيذلاراطإلاحبصتيتلا

،ةيحيسملاةيقالخألاةموظنملااياقببكسمتينملاحلاةعيبطبكانه:ج
ةايحلاةعقرنعترسحناةموظنملاهذهةيلاعفنأامك،ةلقءالؤهنكلو
لكآتوهدئاسلانكل.ةصاخلاةايحلايفةيلاعفتاذتحبصأوةماعلا
البناسنإلاكرتتيتلاتاعمتجملايفةدئاسلاةيعامتجالاوةيقالخألاريياعملا
ًاثحب،هتاذىلعًاقالغناوًابصعتدادزيفهمادقأتحتضرألاديمتف،ةيرايعم
يسنجلاراعسلانأىلإبهذأولب(.نيقيلانمردقنعوتباثزكرمنع
ةبغرنعريبعتامهبناوجضعبيفامهثيدحلاعمتجملايفيكالهتسالاو
اذهو.)لئاسلاةيبسنلاملاعيفةينيقيتابثةطقنىلإلوصولايفةيناسنإ
وجلاةدايسوةيتامجاربلالثمةيعجرةفسلفةنميهرسفييذلاوهعضولا
ةيسايسلاةيلمعلابثارتكالامدعولب،ةدحتملاتايالولايفظفاحملايسايسلا
دوجومدعمغرب،مكحلاةدسنويطارقميدلاونويروهمجلالدابتيذإ(
.)امهنيبةيلمعوةيرظنتافالتخا

عمىفانتتةقلطملاةيبسنلاتزرفأيتلاةيفسلفلاةلويسلاةلاحنإ:ج
رارمتسالاهنكمأاملنيقيلانمردقءرملادنعنكيملولف.يناسنإلاعضولا

نأاننكمينحنفةكرتشملاانتيناسنإنمعباننيقيلانمردقانهو.ةايحلايف
هئاطعإعمىواستيالةيلستلللفطلتقنأفرعن،رشلاوريخلانيبّزيمن
لصوتتنأنكمينيقيلااذهنمًاقالطناو.هنعيرستلىولحلانمةعطق
ةلاحبفارتعالاعم،انتايحاهبريدنةيقالخأةيناسنإةيئاهنةيعجرمىلإ
ةلأسمةقلطملاةيبسنلا.ةداملاملاعاهبمستييتلاةلويسلاوةيبسنلا
.ماعلايناسنإلاىوتسملاىلعةليحتسم

ناميإلانمةيمالسإلاةيؤرلاقلطنت،يمالسإلايناميإلاىوتسملاىلعامأ
ةيناسنإتالوقمعرفتتةلوقملاهذهنمو،نيملاعلانعهزنملادحاولاهللاب
نعورشبلانعهزنمدحاولاهللانأةلوقمنأليبقنمةيعامتجاو



كلذنمو،همامأنوواستمرشبلالكنأىنعمنمضتتخيراتلاوةعيبطلا
وهىلاعتهللاناكاملو.مالسإلايفبطقلاةميقلاوهولدعلاموهفمدلوتي
يفًاعونتوًافالتخاةمثنأوةيساوسسانلانأكلذنعجتنيفنيملاعلاهلإ

}ُْمكاَْقَتأِهَّللاَدْنِعْمُكَمَْرَكأَِّنإاُوفَراََعِتلَِلئاََبقَوًابوُعُشُْمكاَْنلَعَجَو{مهفوفص
.هيفسبلالحيرصلكشبمالسإلااهحضوأةلأسملاهذهو]49/13:تارجحلا[

نمقلطنتيتلا"ةيمالسإلاةيبسنلا"هيمسنامىلإلوصولانكميانهنم
،ريغتمفكلذادعامو،لوحتياليذلاتباثلاهدحووههللاهنأبناميإلا
}ًالِيَلقَِّالإِْملِْعلاَنِمُْمتِيتُوأاَمَو{ءيشلكبطيحييذلاهدحووهو
نحنامأ]12/76:فسوي[}ٌمِيلَعٍْملِعيِذِّلُكَقَْوفَو{،]17/85:ءارسإلا[
تاقلطمدجوتالهنأينعياذه.ةقيقحلانمًاءزجالإفرعنالفرشبلا
نإثيح،خيراتلاجراخوهللاباتكيفدجويقلطملانأو،خيراتلالخاد
الوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلاديحولاوهالعولجهللاباتك
هيدينيبنملطابلاهيتأينأنكميفيناسنإوهاملكامأ،هفلخنم
نوكتكلذبو،ئطخيدقوبيصيدقداهتجانعةرابعهنأل؛هفلخنمو
.راوحلاودقنللةضرعرشبلاتاداهتجا

ةلماشةيبسنةريخألاف،ةيناملعلاةيبسنلانعةفلتخمةيمالسإلاةيبسنلاو
امكةينيورادلاىلإيدؤتلب،ةيرايعميأطوقسببسب،ةيمدعلاىلإيدؤت
وأقالطإيأاهسفنليعدتالةيبسنيهفةيمالسإلاةيبسنلاامأ.انفلسأ
ىلإفرصنتالويداملاملاعلااذهعملماعتلاىلإفرصنتلب،لومش
نأينعيامم،زكارملايفةطرفمةيددعتىلإيدؤتالوةيئاهنلاةيعجرملا
ناسنإلادوزتةيفرعموةيقالخأةيعجرمةمثف.ىنعمالوهلزكرمالملاعلا
ريخلانيبوملظلاولدعلانيبزيمينأاهلالخنمنكميهتاذجراخريياعمب
.رشلاو

نئاكدرجمسيلناسنإلانأةلوقماهديكأتلواحأيتلاءايشألانمو
ةيعيبطلامولعلاهارتامسكعىلعكلذو،ةيساسأةلوقمهذهو،يدام
صلختمث،يعيبطنئاكناسنإلانأضرتفتيتلاةيبرغلاةيناسنإلامولعلاو
،يداملااهفقسزواجتيالةعيبطلانيناوقلعضاخناسنإلانأىلإكلذنم
يداصتقالاناسنإلاودحاولادعبلايذناسنإلاروهظىلإةلوقملاهذهيدؤتو
ميهافملاهذهضفريمالسإلانأىلإبهذأيننإ.اذكهو.ينامسجلاناسنإلاو
ةخفنلاوبيكرتلاورارسألانمهيفنأىنعمب،ينابرنئاكناسنإلانأىريو
هبشيالوءايشألاهبشيالوهف،تانئاكلاةيقبنعًافلتخمهلعجيامةيهلإلا
نإًامئادلوقأكلذلو.تافصلاضعبيفاهعمهكارتشاىلعتاناويحلا



هيفنأىنعمب،اهنمأزجتيالًاءزجسيلوةعيبطلانمأزجتيءزجناسنإلا
،تاجايتحالاوزئارغلاودسجلاوهيعيبطلابناجلاو.طقفةيعيبطبناوج
دعبلايأ،رخآلادعبلاهاطعأفهحورنمهيفخفنىلاعتوهناحبسهللانكل
ةيلوؤسملابساسحإلاوةدارإلاةيرحلالخنمهسفننعربعييذلايهلإلا
.زواجتلاىلعةردقملاو

ديلوتنكميهلالخنمو،مالسإلايفيساسأموهفمفالختسالا،لعفلاب:ج
نإلوقلانكميموهفملااذهنمًاقالطنا.ةيمالسإةيناسنإةيثادحةموظنم
ةموظنملاسكعىلعاذه.هبحاصنوكينأنودنوكلازكرمناسنإلا
ذخأينأيرورضلانمدعيملاذلو.ةياهنلاوةيادبلاهنأىرتيتلاةيثادحلا

تلوحتانهنمو،ةمداقلالايجألاويرشبلاسنجلاةيقبريصمرابتعالايف
نميهملايوقلاناسنإلارودنأىلعتماقثيح،ةيلايربمإلاىلإةيناملعلا
يرشبلاسنجلاةيقبنعرظنلاضغبهزئارغعبشيوهتاذيضرينأوه
كلذبحاصياموكالهتسالاتالدعمدعاصتانهنمو.هبلاطموهتاجايتحاو
.ةئيبللريمدتنم

ةيركفلاةيؤرلانمضةنسلاوينآرقلاصنلانمةدافتسالانكميفيك:س
؟اهانبتتيتلا

ميركلانآرقلانمًايمالسإًايفرعمًاجذومنطبنتسننأاننكميهنأىرأ:ج
سيلمكحللًارايعممدختسييفرعملاجذومنلااذهو،ةرهطملاةنسلانمو
ثيدحلاملاعلايفناسنإلاهجاويامىلعامنإو،ةيهقفلاةموظنملاىلعطقف
ىلعهللاةفيلخ،ناسنإلاةميقيلعيجذومن،ةيرايعمالوتايدحتنم
روصملائرابلاقلاخلاىلإهنمدعبأامىلإنآيفةعيبطلاوهاطختيو،ضرألا
ديعيجذومن،نوكرشيامعىلاعتوهناحبسضرألاوتاومسلاتوكلمهليذلا
ضرألارامعإلهيعسنمالوهداهتجانمدحيالوناسنإلاىلإةنينأمطلا
.اهفازنتسالسيلو



ةيناملعلاوةيلولحلا،ةيساسأميهافمةثالثةعوسوملايفدجوي:معن:ج
ةرهاظلاليلحتيفًاعيمجاهتمدختسادقو،ةيفيظولاتاعامجلاوةلماشلا
يتساردنأوةماعةلالدتاذميهافماهنأىلإترشأتنكنإو،ةينويهصلا
.ةلاحةسارديهةيدوهيلاوةينويهصلل

نيثالثرورمدعب،تاينيعستلايفالإفاكلكشبجذامنلاهذهرولبأملو
دقهنأتدجو،ةعوسوملانمتيهتنانأدعبف.ةباتكلاوريكفتلانمًاماع
تبتكف،تاميمعتلاضعبىلإلصألتبتكاميفلماتأنأديفملانمنوكي
دقو(.ةيساسألاةيرظنلاتاحورطألاويجهنماهيفسردأتادلجمةعبرأ
ةعوسوملانملوألادلجملايفاهصيخلتبتمقفةياغللةليوطاهنأتدجو
تدادزانأدعبةعوسوملاءازجأمظعمةباتكةداعإبتمقامك.ةيلاحلا
.)ينهذيفًاحوضوةيليلحتلاجذامنلا

ال)ةيليلحتلاجذامنلا(ةيساسألاةيفسلفلايراكفأنأبلوقلايننكميو
دقتناكنإو،يضاملايفيراكفأنعيحاونلانمريثكيففلتخت
"ةداملا/ةعيبطلا"لثم-تادرفملانأامك.لبقيذنعًارولبتتبستكا
يتلاتادرفملانعًاريثكفلتختال-"ةفاسملا"و"ةيداملاةينالقعلا"و
ً.احوضورثكأتحبصأدقتناكنإويضاملايفاهتمدختسا

ةيساسألاةركفلاوهيناسنإلاويعيبطلانيبزييمتلانإلوقلاتفلسأ:ج
جذومنءاروةنماكلاةيساسألاةركفلاًاضيأوهو،ةماعلايتيؤرءاروةنماكلا
هيمسأامنيبزييمتلايفناسنإلاوةعيبطلانيبزييمتلاىدبتيو.ةيلولحلا
بهذأو."ةينابرلاوأةيناسنإلاةعزنلا"ومألامحرىلإةبسن"ةيمحرلاةعزنلا"
.مئادلكشباهناعزانتت،ةيرشبلاسفنلايفناتليصأنيتعزنلانيتاهنأىلإ
لصفتيتلاةفاسملاةلازإودودحلالكضفرلةعزنيهفةيمحرلاةعزنلاامأ
ىلإقلاخلاوقولخملاو،ناسنإلاوةعيبطلاو،عومجملاودرفلاو،لكلاوءزجلانيب
دجي،ةعزنلاهذهققحتتامنيحنكلو.هلدودحالًانئاكناسنإلاحبصينأ
.هنيناوقلهعضخيوهلمشيوهيوتحيهنمربكألكنمًاءزجهسفنناسنإلا
ةبغر،رمألاعقاويف،يهلماكلامكحتلاودودحلاةلازإيفةبغرلاهذهو
يعولاوةيصوصخلاءبعنموةيناسنإلاتاذلاةيبيكرتنمصلختلايف
تايئانثنمهيفاملكبيناسنإلاعقاولانمبرهللةلواحميهو،يناسنإلا
ةيرحلاو،طوقسلاوضوهنلاو،لشفلاوحاجنلاتايناكمإو،رشوريخو،عفادتو



زيحلانمبورهللةعزناهنإيأ،فيكتلاوزواجتلاةلواحمو،ةيمتحلاو
لثم(دعبلايداحأطيسبملاعىلإداعبألاددعتمبكرملايناسنإلا
.)ةداملا/ةعيبطلا

محرلاهبشيسلمأطيسبلئاسملاعناسنإلاهيلإبرهييذلاملاعلااذه
وأيداملصافهلصفيال،دويقالودودحالبشيعينينجلاناكثيح
نيح،امهنيبنالصفيزيحوأةفاسمدجوتالو،همأمحرنعيونعم
ىلوألارهشألايفعيضرلالفطلاهبشيوأ،همأنمأزجتيالءزجهنأروصتي
،اهنمأزجتيالًاءزجلازيالهنأروصتيهمأيدثبكسميامنيح،هتايحنم
رعشيفهمأووههيلعتقلغنادقةرئادلانأو،هرسأبملاعلايفمّكحتهنأو
الهنأيرديالوهو،زواجتللةجاحيأهيدلدجوتالو،ةلماكلاةنينأمطلاب
يفناسنإلالظيو.اذهقيضلاطيسبلاهملاعيفهلةلقتسمةدارإالوةيرح
ةلاحةيمحرلاةعزنلاو.همأنعهلاصفناوهماطفمتينأىلإةلاحلاهذه
حبصتو،يجولويبلااهلصأنعلقتستاهنكلو،يجولويبلصأتاذةيسفن
.نوكللةيؤروةيسفنةلاح

ةلاحللةيزاجمةروصكةرئاطلايفىلوألاةجردلابرفسلامدختسأامةداعو
هنأكولماعيفهيسركيفسلجيو)ةرئاطلا(محرلالخديرفاسملاف.ةيمحرلا
ةداعسلالاخدإالإنهلمهالتافيضملاو،هبلطباجيفبلطيللدملفط
يذلاBMWةرايسنعيزافلتلانالعإلاممصمنأودبيو.هبلقيلع
نالعإلاأدبي.ليبقلااذهنمًائيشكردأدقيسنرفلازافلتلايفهتدهاش
مث.ةعاضرلايفأدبيويدثلااذهبكسميلفطةروصرهظتمث،مأيدثب
يسركىلعًايخرتسمسلجيلجرةروصىلإ)اريماكلا(ريوصتلاةلآلقتنت
.همأيدثبهتقالعيفلفطلالثمةرايسلابهتقالعيفلجرلانأكو،ةرايسلا
تناكاذإو.داعبأالوتالكشمالبملاعىلإةدوعلايهةيمحرلاةعزنلانإ
مستتداعبأيهفداعبأةمثناكنإو،اهلحنكميةطيسبيهفتالكشمةمث
عابشإلابلطيفاهسفننعةيمحرلاةعزنلاربعتو.بيكرتلامدعوةطاسبلاب
،ةباجتسالاوريثملانيبةفاسمدجويالف،ءاجرإلاىلعةردقملامدعويروفلا
يفناسنإلابيصييذلايكالهتسالاويسنجلاراعسلايفاذهىدبتيو
وحنةعزنلاهذهفظوتتانالعإلانأيروصتيفو(ةمدقتملاتاعمتجملا
وهنالعإيأرهوجو.علسلاقيوستيفلازتخالاوةيلوؤسملانمبورهلا
ةلكشملاهذهلحمث]خلإ...ةخستملانوحصلا-ةرشقلا[امةلكشمروهظ
.لماكلامكحتلاويروفلاعابشإلاىلإناسنإلالصيثيحب



ةعزنيهو،ةينابرلاوةيناسنإلاةعزنلاعضأةيمحرلاةعزنلالباقميف:ج
لاصفناوحنةعزن،ةيئيشلاوةيداملاتايطعملاملاعوةداملا/ةعيبطلازواجتوحن
نعقولخملاو،ةعيبطلانعناسنإلاو،عومجملانعدرفلاو،لكلانعءزجلا
ردقبمستيملاعلانأينعياذه.امهنملكنيبةفاسملامايقوحنو،قلاخلا
نعولكلانعهلاصفناققحيامنيح،ناسنإلانأينعيامك،ةيئانثلانم
يعولاءبعودودحلالبقي،ًالوؤسمًارحًانئاكحبصي،قلاخلانعوةعيبطلا
هنكلوةيعيبطلاتانئاكلالثمنامزلالخادشيعي،ةيناسنإلاةيوهلاديكأتو
ريغًارصنعهلخاديوحي،هللانمفلختسموهف،اهنعفلتخمهنأكردي
سبقلا"هيمسناذلو(ةداملا/ةعيبطلاىلإهدرنكميال،يعيبطريغيدام
ناسنإىلإ)يعيبطناسنإ(يعيبطنئاكنمناسنإلالوحييذلا)"يهلإلا
ةيمحرلاةعزنلانيبقرفلانإ:لوقلانعينغو.ينابرناسنإوأناسنإ
.يناسنإلاويعيبطلانيبو،ةفاقثلاوةعيبطلانيبقرفلاوهةينابرلاةعزنلاو
ىلوألاف،ةياغللةيلاع)ةينابرلاةعزنلالباقميف(ةيمحرلاةعزنلاةيبذاجو
نإلوقأامكو،هدضةيناثلالمعتوةيضرألاةيبذاجلانوناقعملمعت
.موجنلاىلإدوعصلانمريثكبلهسألحولايفطوقسلا

،ةيحالطصالاهتلالدوهيناعميفريغتم،هظفلبميدقموهفمةيلولحلا:ج
وه"ًةغللولحلاو.ةفلتخمناعمبةيضاملانورقلالالخلمعتسادقو
،ةعساوةيلالدلوقحاهلةملكلاو.هيفلزناذإ،ناكملابلحلاقي،"لوزنلا
ةدابعلاطامنأيفف،لحنلاوللملاروطتوفالتخابسحبتروطتوتفلتخا
يفةعيبطللةقئافةيحوروأةيهلإىوقةمثنألولحلاينعيةيمطوطلا
ىلإيهلإلاحورلالاقتنالولحلاينعي،خسانتلاةديقعيفو.ناسنإوأناويح
داحتالاينعتةيحيسملايفو.رخآداليموناسنإتومدنعةيناسنإلاتانئاكلا
ىلإةراشإلاةلزنمب،امهدحأىلإةراشإلانوكتثيحب،ناسنإلاوهلإلانيب
ََّمَثفاوُّلَُوتاَمَْنَيَأف{لثمتايآىلإنييلولحلاضعبدنتسيمالسإلايفو.رخآلا
،]48/10:حتفلا[}ْمِهيِْدَيأَقَْوفِهَّللاَُدي{وأ]2/115:ةرقبلا[}ِهَّللاُهْجَو
دقو.ةيلولحلامهتيؤرةمدخيفاهوفظووًايدامًايفرحًاريسفتاهورسفف
ةملكلاجالحلامدختسادقو.ةيلولحلايفةعيشلاةالغوةفوصتملاضعبطقس
:هرعشيفلاقنيح،ءيرجوحنىلع



انأىوهأنموىوهأنمانأ
اندبانللحناحورنحن
دحوتينأىلإهتاقولخمنمبرتقيلظي-روصتلااذهبسح-هللانإ

ثيحب،مهقورعيفيرجيامنإوديرولالبحنممهيلإبرقأنوكيالف،اهب
هللانأليداملافقسلاوهوًادحاوًافقسوًادحاوًارهوجهلكملاعلاحبصي
.قولخملاوقلاخلانيبقرافدجويالفهتاقولخمنمًاءزجحبصأ

)لكلايفنابوذلاومحرلاىلإةدوعلايفةبغرلاكلت(ةيمحرلاةعزنلا:ج
نإ.نومكلاوألولحلابهذمهيمسأاملالخنماهسفننعربعت
،يوضعلكشبكسامتمدحاولكملاعلانأبلئاقلابهذملايهةيلولحلا
عضاخ،تايئانثلاوأعاطقنالافرعيالوتافاسموأتارغثيأهللختتال
نوكلايفاملكنأىلإلولحلابهذمبهذيو.هيفةنماكةدحاونيناوقل
مظنملادحاولاأدبملاف.دحاورهوجنمنوكم)ةعيبطلاوناسنإلاوهلإلا(
.هيف)لاح(نماكامنإوهنعًاهزنموأهلًازواجتموأًاقرافمسيلنوكلل
)ةقلطم(ةيساسألاهتزيكروهزكرمىلعيوتحيهتاذبفتكمملاعلافاذلو
دوجوبهذملااذهركني،دحاورهوجنمنوكمهلكنوكلانألو.هلخاد
ركنيامك)قلاخلانعوةعيبطلانعولكلانع(لقتسملايناسنإلازيحلا
فالتخايأوةباجتسالاوريثملانيبتافاسميأدوجوركنيو،زواجتلاةيناكمإ
لكدرنكميةينومكلاةيلولحلاراطإيفو.ةداملا/ةعيبطلاوناسنإلانيب
.ملاعلايفنماكدحاوأدبمىلإ،اهسناجتمدعواهعونتغلبامهم،رهاوظلا
دوستو.تايئانثلالكىغُلتوةيعيبطلاتانئاكلابناسنإلاةيوستمتتمثنمو
لكنعةسادقلاعزنتيتلاةمراصلاةيدحاولابمستتيتلادوجولاةدحو
.ةيبسنمثنموةيواستمرومألالكحبصتفءايشألا

بهذتامنيب،نينثاوأدحاورصنعىلإناسنإلالزتخييلولحلاروصتلانإ
ىلعيوتحيبكرمنايكهنأىلإيرشبلانئاكللةيناسنإلاةيناميإلاةيؤرلا
دصرنكميامنإو،اهتيلكيفاهدصرنكميال،ةلخادتمةدعداعبأورصانع
.بسحواهداعبأضعبفاشكتساوأ

ىدبتتيتلا،دوجولاةدحوىلإاهتاقلحيلاتتيدؤيةيلاتتمةيلولحلا:ج
فالتخاىلع،ةدحاوةغيصرمألاعقاويفامهً،ارهاظنيتفلتخمنيتغيصيف



قرافملا،هيفلاحلا)دحاولاأدبملا(ملاعلازكرمىلعقلطتيتلاتايمستلا
أدبملاىمُسي،)ةيحورلادوجولاةدحو(ةيحورلاةيلولحلاتاموظنملايفف.هل
بوذيواهعمدحوتيمثجزتميوهتاقولخميفلحيهلإهنكلو،"هلإلا"دحاولا
يأ،هنوددوجواهلريصيالواهنوددوجوهلريصيالثيحبًامامتاهيف
ةيداملاةعيبطلابًامامتدحتمهلإهنكلو،همساىوسهلإلانمىقبيالهنإ
اذهلكل.همسابثيدحلايهاهنكميو،اهلالخنمالإثيدحلاهنكميال
ةيآلانإنولوقينمةمثف،ةداملاملاعنعةيحورةغلبثيدحلانكمي
،]2/115:ةرقبلا[}ٌمِيلَعٌعِساَوَهَّللاَِّنإِهَّللاُهْجَوََّمَثفاوُّلَُوتاَمَْنَيَأف{ةلئاقلا
اذهو،هللاوهملاعلانأًاضيأينعياذهنكلو،ملاعلاوههللانأينعت
دحوتيوةيئانثلاىغلتةفاسملاىغلتنيحهنألةيداملاةيدحاولايفطوقس
ىلعيداملاحطسلاقبطيودحاودعبهلءيشلكحبصيوهتاقولخمبقلاخلا
.ناسنإلا

ذإ،)ةيداملادوجولاةدحوو(ةيداملاةيلولحلاتاموظنملاىلإانلقنياذهو
نعو،ةيلاثموأةيحورةغليأنعو،هلإلامسانعًامامتءانغتسالامتي
أدبملاىمسيمث،هللاوهملاعلانأديكأتمتيو،ملاعلاوههللانأبءاعدالا
وأ"ةيداملانيناوقلا"وأ"ةيملعلانيناوقلا"وأ"ةيعيبطلانيناوق"دحاولا
وأ"ميعزلا"وأ،"ةيخيراتلاةيمتحلا"وأ"خيراتلاةكرح"وأ"ةكرحلانوناق"
باطخلالحيو.ةيداملاتاقلطملاهذهرخآىلإ"ةلماعلاةقبطلابزح"
تافاسملاىغُلتو.ًالعفيداملاًامسايحورلاباطخلالحمفرصلايداملا
ةياهنيفءايشألالكف،ةيداملاةيدحاولادوستوةيمساولوةيئانثيأىفصتو
ةداملا/ةعيبطلانيناوقو.)ةيواستممثنمو(ةيدامريخألاليلحتلايفورمألا
-ةيناسنإلاةرهاظلااهنيبنمو-رهاوظلالكريسفتنكميةلماشنيناوقيه
.اهلالخنم

ناويحلا.يفسلفلايمجعميفيروحمموهفملعفلاب"ةفاسملا"،معن:ج
ىلعاذه،ةباجتسالاوريثملانيبةفاسمهتلاحيفدجويالهنأمستيمجعألا
ةطيسبتالاحيفالإةرشابمةباجتساىلإيدؤيالريثملاف،ناسنإلاسكع
امأ،ةربإلاةزخووأنيعلايفبيرغمسجلوخدوأديلايفةعسللثم
ديحولانئاكلاوهناسنإلاف.ةباجتسالاوريثملانيبةفاسمةمثفكلذادعام
وهف،هاريامكهلبيجتسيامنإوهتاذدحيفريثمللبيجتسياليذلا



سفنلرشبلاةباجتسافلتختانهنمو.هنازحأوهحارفأوهتيؤرهيلعطقسي
ىلإةيخيراتةبقحنمو،ةراضحىلإةراضحنمودرفىلإدرفنمريثملا
ةفاسملاموهفمو.مهتيناسنإولبمهتيصوصخردصماذهوةيخيراتةبقح
لالقتسالاونابوذلاولاصفنالاولاصتالاودودحلاةركفبطابترالامامتطبترم
راطإيفرودتيتلاةيفرعملاتاموظنملانإ.ةينابرلاةعزنلاوةيمحرلاةعزنلاو
ةلصافلادودحلابظفتحتمظن)ةيديحوتلادئاقعلالثم(ةزواجتملاةيعجرملا
زكرموهف،ىرخأةهجنمهتاقولخمو،ةهجنمزواجتملايلعلاقلاخلانيب
قلاخلانيبةمئاقدودحلاوةفاسملالظت،اذلو.هلزواجتملاوقرافملا،ملاعلا
نمو.هلإلانمنمؤملابارتقاةجردتناكامهماهلازتخانكميالقولخملاو
وأهلإلابقصتليففوصتملا"لصي"نأيديحوتلاراطإلايفنكميال،انه
نمقولخملابرقتيدق.اهؤاغلإنكميالةتباثةفاسمةمثف.هبدحتي
عوزنلاحبكلالخنموركنملانعيهنلاوفورعملابرمألالالخنمهقلاخ
.قاصتلالاودحوتلاريغبرقتلانكلو،رشبلالكيفدوجوملارشلل

مظنلالثم(ةنماكلاةيعجرملاراطإيفرودتيتلاتاموظنملايفامأ
قلاخلانيبوهنيبةفاسملاّقيضينأ،ناسنإلايأ،قولخملالواحي،)ةيلولحلا
ىلإلصياذبو،هعمدحوتيمثهبقصتليو،هلإلاىلإلصينأىلإًايجيردت
تاقولخملالكيفوناسنإلايفًانماكزكرملاحبصينيحدوجولاةدحوةلحرم
زيحلايفتخيوهتاقولخموقلاخلانيبةفاسملاىغلتذإ،يداملاملاعلايفو
وأناسنإلاهيلأتبرمألايهتنيوً،ادحاوهتاقولخموقلاخلاحبصيويناسنإلا
دستوتافاسملاىغلتفدحاوأدبمىلإهرسأبنوكلادريو،هللاةنسنأ
ةيدحاولاهدوستً)اتتفمًايرذوأ(ًابلصًايوضعًانايكنوكلاحبصيو،تارغثلا
.ديحوتلانمضيقنلافرطىلعفقت-يروصتيف-ةيلولحلاو،ةيداملا

هتيوهوهدودحناسنإللظفحتةفاسملانأىلإبهذأانأفمعن:ج
نمملاعلاقلخلجوزعهللاف.هزواجتيلكيفبوذيالف،هلالقتساو
اهرخآ،ةيوامسبتكوءايبنأبانللسرأف،هرجهيملوهيفلحيملو،مدعلا
قلاخلانيبلاصفناولاصتاةقالعةمث.نيلسرملامتاخوههلماحونآرقلاوه
عملعافتلاولصاوتلاىلإيدؤتلاصتاةقالع،ءزجلاولكلانيبوقولخملاو
ربعانبلصتيهللا.دسجتلاودحوتلانودلوحيلاصفناعمنكلو،قلاخلا
ربعهبلصتننحنو،ةيعيبطلادهاوشلاضعبوةيهلإلاةيانعلاويحولا



الهللاعملصاوتننحن.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاوةالصلاوءاعدلا
فرشأيفتاقولخملافرشأ(هسفنهللالوسرنإف،اذلو،هبجزتمن
يف"ىندأوأنيسوقباق"لظلب،"لصي"ملةنكمألافرشأيفتاظحللا
يرجيالهنكلوديرولالبحنمانيلإبرقأهللانإ.بارتقالاتالاحىصقأ
يأ"ةينيبلا"ءاهقفلادحأهامساماذهو.ءيشهلثمكسيلوهف،انقورعيف
قولخملاوقلاخلانيبدودحلادوجوو.قولخملاوقلاخلا"نيب"زيحدوجو
هزيحهلنأًاضيأينعتاهنكلو،اهزواجتيالهدودحهلقولخملانأينعي
،لقتسمرهوجوةددحمةيوهبحاصناسنإلالظياذلو،لقتسملايناسنإلا
،ءزجلاعلتبياللكلانأينعتةفاسملاو.لوؤسمرحنئاكوهفمثنمو
قولخملاوقلاخلاةيئانثيه،ةيئانثةمثنأو،صاخلاعلتبيالماعلانأو
يفاهادصددرتيةيئانثلاهذه.ملاعلاوناسنإلاةيبيكرتوةيددعتلاردصم
،ىثنألاوركذلاو،رخآلاملاعلاوملاعلااذه،ءامسلاوضرألاةيئانث:هرسأبنوكلا
يتلا،ةعيبطلاوناسنإلاةيئانث،ةيلماكتلاتايئانثلامهأنكلو،توملاوةايحلا
اهيلإهدرةلاحتساواهيلعهتيقبسأوةعيبطلانعناسنإلالاصفناضرتفت
يفهعضوو،ضرألايفهفلختساوهمركوهقلخهلإلانأل،اهراطإيفهريسفتو
،بسحواهيفةفيلخوهفةعيبطلاكلامهنأينعيالاذهنكلو.اهزكرم
ًايعيبطًازيحةمثنإيأ(اهقلاخلبقنماهرامعإلاهيفهللاهفلختسا
ةيئانثلاو.)هيفكرحتينأناسنإلاقحنمناكنإو،ناسنإلانعًالقتسم
ةفاسملانألو.يناميإريغمأناكًايناميإ)ينامويهلا(يناسنإلاركفلارهوجيه
.اهؤاغلإنكميالىرخألايهةيئانثلاف،اهؤاغلإنكميال

نيبلصفتةيئانثنمقلطنتنأدبالةيقيقحةينيدةبرجتيأ:ج
نمةيئانثلاهذهتوافتتو.ءزجلاولكلانيبمثنمو،قولخملاوقلاخلا
،مالسإلايفاهيلعديكأتلامتيةيئانثلاهذهنأدجأانأو،ىرخألةديقع
ً.ادبأيحمنتالقولخملاوقلاخلانيبيتلاةفاسملاف،ينسلاهاحنمبتاذلابو
دحوتيثيحب،ةفاسملاهذهلازتخايهةيلولحلاةيداملاراكفألارهوج
رهوجهلملاعىلإانبيهتنيوهتاقولخميفقلاخلالحي،قولخملاوقلاخلا
طاقسإوهفهزواجتناسنإللنكميال،رمألاةياهنيفيدامهفقس،دحاو
ةيناسنإةركفلطاقسإرمألاةياهنيفو،دودحلاةركفلطاقسإ،زواجتلاةركفل
.ناسنإلا



قولخملاوقلاخلانيبةفاسملانكلو،ةيكودنهلايفاملكشبدجوتةيئانثلا
ةدحوىلإلصنف،نابايلايفوتنشلالثمدئاقعيف،ىشالتتداكتمث،ةقيض
نمءاوس،نييلولحاوناكطارقسلبقىمادقلانوينانويلاةفسالفلا.دوجولا
دوجولاةدحوةيحاننموأ)ثروغاثيف(ةيحورلادوجولاةدحوةيحان
لكشوحننوليمياوؤدبفوطسرأونوطالفأوطارقسامأ.)سطيلقاره(ةيداملا
مهتافسلفيفةيئانثلاهذهنكل،ناسنإلاوهلإلاةيئانث،ةيئانثلالاكشأنم
ةيلولحلانيبناحجرأتيوطسرأونوطالفأنأىرأاذلو،ةددرتموةرذحتناك
يفينابرنئاكويعيبطنئاككناسنإلالبقتيتلاةيئانثلانيبوةيداملا
.هلإللوطسرأموهفميفحوضوبرهظياذه.هسفنتقولا

ةرصاحميفةيكيلوثاكلاةسينكلاتحجنةيبرغلاىطسولاروصعلايفو
يفًايدرفدسجتلاتلعجو،لولحلاعضومحيسملاتلعجثيح،لولحلا
يحيسملادسجتلاموهفملظاذهعموً،اتقؤمو)مالسلاهيلع(حيسملا
ةسينكلاولولحلاعضوموهابابلاحبصأمث.ةيئانثلايغليًايلولحًاموهفم
ةقيرطلاهذهبو.لولحلاةرصاحملةيناثةلواحمهذهو،حيسملادسجيه
نأىنعمب.خيراتلاوةعيبطلانعًاهزنمهلإلاحبصأوًارحناسنإلاحبصأ
موهفمليكيلوثاكلالباقملاوهاذهوحيسملادوعصبىهتنايهلإلالولحلا
قاطنديدحتبةيكيلوثاكلاةسينكلاتماقكلذبو.نآرقلايفنيلسرملامتاخ
قلاخلا،ناسنإلاوهللاةيئانث،ةيئانثلانأتدكأوامدحىلإلولحلاةركف
نإ،ةيناميإةيؤريأيفةيساسأةيئانثيه،ةعيبطلاوناسنإلا،قولخملاو
نميهتودحاورهوجىلإملاعلالوحتيودوجولاةدحويفطقستتيغُلأ
.ةيداملاةيدحاولا

لكتونهك"موهفمقيرطنعلولحلاتيحأفةيتناتستوربلاتءاجمث
حبصيلكلذدعبروطتيذلا»Priesthoodofallbelievers«"نينمؤملا
ةبرجتحبصيهللاتوصنأىنعمب»innervoice«"يلخادلاتوصلا"
نيبًامامتةفاسملالازتخاينعيامم،هلخادنمؤملااهعمسيةضحمةيتاذ
وهيذلا،صونغلاىلإلصننأىلإلولحلالغلغتمث.قولخملاوقلاخلا
ةفرعملاباحصأ(صونغلاباحصأنأىلإبهذتةيصونغلاف.ةيلولحلاةمق
هلإلانمًاءزجاوناك)نولصاولا-باجحلامهنعفوشكملا-ةيقارشإلاةينطابلا
اذهيفأطخلاقيرطنعاوطقسمهنكلويهلإلاضيفلاةجيتنمهوأ
،رشوأريخدجويالهنأل،ةيقالخألاةموظنملابايغانهظحالنو.ملاعلا
.بسحوللخدجويامنإو



يفءاوسًامامتةعيرشلانوطقسينييلولحلانيفوصتملاضعبدجن:ج
وأفراعلاىلإةبسنلابدودحلانوطقسي،ةيدوهيلاوأةيحيسملاوأمالسإلا

ةيرشبلانيناوقلاهيلعقبطنتالف)صونغلابحاصوأ(نافرعلابحاص
هيلعقبطنتالفهلأتدقمثنمو،هلإلاهيفدسجتناسنإوهف.ةيداعلا
!يفسلفلاىنعملاويعرشلاىنعملابدودحلا

نكميو،ىرخألاىلإةدحاولايدؤتةيلاتتملاهذهيفتاقلحةمث:ج
:يلياميفاهصيخلت

ديسهنأنلعيف،طئاسونودنوكلاناسنإلاهجاوينأبةيلاتتملاأدبت-1
.اهنمالإهتيرايعمدمتسياليذلا،هتاذةيعجرموهفاذلو،هزكرمونوكلا
يناسنإلاهرهوجدكؤينأناسنإلااذهلواحي،ضارتفالااذهنمًاقالطناو
ضرفينأوهتدارإةوقبةداملا/ةعيبطلازواجتينأو)ةعيبطلانعلقتسملا(
.ةينامويهلاةيناسنإلارهظتانهو،ءاعمجةيناسنإلامسابةيناسنإلاهتاذ

ناسنإلاقلغني،ةيدرفلاهتاذلةزواجتمةيعجرميأبايغيفنكلو-2
يفوهتذليفالإركفيالًادرفًاناسنإًايجيردتحبصيف،تاذلاهذهىلع
امنإو،ةيناسنإلاتاذلاىلإريشيالو،)هتمأوأهقرعةحلصموأ(هتحلصم
ةيناسنإلا"ال،تاذلاهذهحبصتذئنيح.ةيدرفلاوأةيموقلاتاذلاىلإ
يفهموقوأهسفندرفلاناسنإلاهلؤيف.لولحلاعضوميه،"ءاعمج
اذهدمتسيوً،ايلايربمإًاناسنإحبصيونيرخآلاةهجاوميفوةعيبطلاةهجاوم
،مهرخسيونيرخآلافظويف،ةيلايربمإلاهتاذنمهتيرايعميلايربمإلاناسنإلا
ةينامويهلاةيناسنإلالوحتتانهو،هباسحلاهرخسيواهسفنةعيبطلافظويو
نوكلازكرميف،لككناسنإلاال،يبرغلاناسنإلاعضتةيبرغةيرصنعىلإ
.ةيلايربمإلارهظتو

عضومىرخألايهةداملا/ةعيبطلانأًايجيردتفشتكيناسنإلانكلو-3
ةينينثإرهظتف.اهتاذبةيفتكمواهتاذةيعجرمًاضيأيهاهنأو،لولحلا
لغشييذلاهتاذلوحزكرمتملاناسنإلاةيجاودزا،ىرخأةبلصةيجاودزاو
.نوكلازكرملغشتيتلااهتاذبةيفتكملاةعيبطلالباقم،نوكلازكرم

حبصتذإ،ةبلصلاةيجاودزالاهذهلحنتامناعرسنكلو-4



ةيداملا/ةيعيبطلاةيدحاولالحتولولحلاعضوميهاهدحوةداملا/ةعيبطلا
لحيوًايجيردتبايغلايفيناسنإلارهوجلاأدبيف.ةيناسنإلاةيدحاولالحم
نمامنإوهتاذنمالهتيرايعمناسنإلادمتسيو،يناسنإلالحميعيبطلا
نابوذً،امامتاهيفبوذينأىلإةعيبطلابهداحتادادزيو،ةداملا/ةعيبطلا
نمهيفسيلناسنإوهو،يعيبطلاناسنإلارهظيذئنيح.لكلايفءزجلا
نعذيوهفً،ايناسنإسيلويدام/يعيبطهرهوجناسنإ،مسالاىوسناسنإلا
،)ةيدرفلاوأةيناسنإلا(هتاذىلإريشيناكنأدعبو،اهنيناوقعبتيوةعيبطلل
متيويناسنإلاكيكفتمتييأ،اهيلإريشيةعيبطلانمأزجتيالًاءزجحبصي
ةميقلانعةلصفنملاةثادحلاوةيداملاةينالقعلارهظتانهو.يعيبطلاىلإهدر
.ةلماشلاةيناملعلاو

حبصتنأىلإلولحلازكارمددعتتوكيكفتلاولولحلاتالدعمدعاصتت-5
حبصيو،ديحولاقلطملاوهيبسنلاحبصيو،لولحلازكرميهةروريصلا
،اهتيزكرمةداملا/ةعيبطلادقفتذئنيح.ةديحولاتابثلاةطقنوهرييغتلا
.ةيمدعلاوةلويسلاوةثادحلادعبامرصعلخدنو،ةيئاهنلاةيعجرملااهنابسحب

اهلوأ،يلولحلايداملاركفلاديلوتيفتمهاسرصانعةدعكانه:ج
يناسنإلاركفلاعمترهظيتلاةيبرغلاةراضحلايفةيلولحلاةبرتلا
امهتمسووةيدوهيلاوةيحيسملانملكجاتنإتداعأيتلايهف.)ينامويهلا(
ةيدوهيلالخادةمهمرصانعةمثكلذبناجىلإو،يلولحلااهمسيمب
هلإهرابتعابهوهيتافصو"راتخملاهللابعش"ةركفيفةلثمتمةيماخاحلا
هذهلك.داعيملاضرأموهفمو،نيملاعلاهلإسيلوهدحويدوهيلابعشلا
.ةثيدحلاةيبرغلاةراضحلاتحاتجايتلاةيلولحلاروهظيفتمهاسميهافملا
ةيتناتستوربلاتاعازنلاوةضهنلارصعيفينيدلاحالصإلاىرننأنكميًاريخأو
دعاصتيف)تببستولب(تمهاسوتدعاسرصانعاهرابتعاب،ةفرطتملا
ةينوطالفألاةصاخ(ميدقلاينانويلاركفلاثعبىدأًاريخأو.ةيلولحلاتالدعم
ةراضحلليعجرملاراطإلااهرابتعابةيداملادوجولاةدحوتيبثتىلإ)ةثدحملا
.ةيثدحلاةيبرغلا



يفرعملاراطإلايهةيلولحلانأدقتعأينأانهفيضأو،حيحصاذه:ج
دكؤييذلاوهفديحوتلاامأ،سانلاعملماعتلايفيمرهلابتارتلااذهل
ىلإةراشإلانمدبالاذهعمو.دجوامنيأناسنإلامّركيورشبلانيبةاواسملا
.ةداحلاةلويسلاوةداحلاةيمرهلانملكنيب،ةدحبو،حجرأتتةيلولحلانأ
عونيأوزيامتلاعاونأنمعونيأركنتنآلاةيبرغلاةراضحلانإفكلذلو
ىلإةيمرهلاةبلصلاةيلولحلاةلحرمنمتلقتنادقف،دودحلاعاونأنم
.ةلئاسلاةيلولحلاةلحرم

ديكأتوزواجتلاراكنإاهنابسحب(ةيلولحلاجذومنليعفتتلواحمعن:ج
يفكياماهلخاديوحت،اهتاذبةيفتكمحبصتلولحلاعضومةرهاظلكنأ
ةفسلفلاف.صوصنلاورهاوظلانمريثكليلحتيف)اهتاذكرحتو،اهريسفتل
يهفاذلولولحلاعضومةعيبطلانأىرت،ةيلولحةفسلفيروصتيفةيداملا
نعًاريثكنافلتخياليسنجلاذوذشلاوةذللاوحنهجوتلاو،اهتاذبةيفتكم
لعجتً،امامتةيلولحةفسلف)ينيورادلااهلصأو(ةيوشتينلاةفسلفلاو.كلذ
ال،هتاذجراخنمهتيرايعمدمتسينأهنكميال،هتاذبًايفتكمناسنإلا
ربعتو.هاجتالااذهةمقوه»نامربوسلا«و،دودسوأدويقوأدودحهدحت
ثحابلايكالهتسالاناسنإلاةركفيفًافنعلقألكشباهسفننعةيلولحلا
ةديحولاوةيئاهنلاهتيعجرمهتاذنملعجيوهف،هتحلصمنعوهتذلنع
.)ةيلولحلاهذهنعفرطتمريبعتىنعملااذهبيسنجلاذوذشلا(

ًامدختسم)دعبرشنيمل(،ةيبرغلاةفسلفللًارغصمًاخيراتتبتكدقو
ةفسلفطارقسلبقةينانويلاةفسلفلانأهيفنيبأزواجتلاوةيلولحلايجذومن
اهنكلووطسرأونوطالفأديىلعةيئانثلانمردقىلإتلصواهنكلو،ةيلولح
نمًاردقتداعتسامث،نيطولفأديىلعةيلولحلايفتطقسكلذدعب
رصععمىرخأةرمةيلولحللتداعمث،ىطسولاروصعلايفةيئانثلا
ةينامويهلاةيناسنإلايفةيئانثلانمردقكانهلظاذهعمو.ةضهنلا
ةيدحاولاضرفواهيلعءاضقلاازونيبسإلواح)ةعيبطلالباقميفناسنإلا(
نأىلإًايجيردتشمُهتتذخأاهنكلو،اهنععافدلاطناكلواحو،ةيداملا



،اهتورذىلإدوجولاةدحوةفسلفوةيلولحلالصتثيح؛لجيهىلإلصن
ىغلتثيح،خيراتلاةياهنىلإهلصويلهتقيرطبخيراتلاريسفتبموقيوهف
بوذتو،ةعيبطلاعمةقلطملاةركفلادحتتوتارغثلالكدستوتايئانثلالك
.لكلايفليصافتلاوءازجألالك

يهو،ةداملاوةعيبطلايفةنماكروطتلانيناوقنإفةيؤرلاهذهلًاقبط:ج
ىلإبهذأانأو.)اهتاذبةيفتكمواهتاذةيعجرميهف(،ءيشلككرحتيتلا
ةفاسملايغلتةيضيفلاةيرظنلاو.ةيضيفلاةيرظنلابولقميهةينيورادلانأ
هللاقلخيملةيرظنلاهذهبسحف.ملاعلاوهللانيبوقولخملاوقلاخلانيب
.ىندأىلإىلعأنمانهةكرحلاف،هندلنمضافامنإومدعلانمملاعلا
ناسنإلافةعيبطلاوناسنإلانيبةفاسملايغلتىرخألايهةينيورادلاةيرظنلا
يتلاوةفداصملابابيمألاترهظذإ،ءاقترالاوءوشنلالالخنمرهظدق
رمألاةياهنيفوتاروصانيدوًارويطوفحاوزتحبصأوًايجيردتتروطت
لالخنمرهظناسنإلانإيأً،اناسنإتحبصأةريخألاهذهو،ةدرقتحبصأ
ىلعأىلإىندأنمانهةكرحلاف،ةداملايفةنماكلاءاقترالاوءوشنلانيناوق
عمو.ناسنإلاوةفداصملابقلخلاةظحلنيبلصفتةفاسميأدجوتالو
،ةينبلايفلثامتةمثهنأالإ،ةيضيفلاةيرظنلانعةينيورادلافالتخا
قلاخلانيب،ةياهنلاةطقنولصألانيبةفاسمدوجومدعوهامهرهوجو
ملاعلاو.ىرخأةهجنمناسنإلاوةهجنمابيمألاوةعيبطلانيبوأقولخملاو
ملاعلااذهرهوجوهريسفتليفكيامهلخاديوحيةينيورادلاةيرظنلابسح
زوفيالو،ءاقبلاىوسةياغالوفدهالبعارصوهو،عارصلاوةكرحلاوه
.فيكتلاىلعردقألاوىوقألاامنإو،قالخألالئاضفىلعظفاحينَمهيف

.زواجتلااقيزيفاتيمولولحلااقيزيفاتيمهيمسأامنيبًامئادزِّيمأ،معن:ج
يهف،)metaphysicsofimmanenceةيزيلجنإلاب(لولحلااقيزيفاتيمامأ
يوحي-ََّمثنم-ملاعلاو،هيف)ٌّلاح(نماكهزكرمنأرابتعابملاعلاةيؤر
،هتاذِّرسفي،هتاذبفتكمروظنملااذهنمملاعلاف.هريسفتليفكيامهلخاد
ملاعلاىلعيرستيتلا،ةيعيبطلا/ةيداملانيناوقلاةساردف.اهيلإالإريشيالو



وهامىلإتافتلالاوأاهيلعومسلليعادالو،ةيفاك)ناسنإلاوةعيبطلا(
قلاخلانأبلوقلاباذهنعريبعتلانكميو.اهيلعٍلاعتم،اهلزواجتم
.لصافامهنيبلصفيدعيملو،اهبدَّحوتو،هتاقولخميفَّلحدق)زكرملا(
ثيح،»metaphysicsoftranscendence«زواجتلااقيزيفاتيملباقميفاذه
اذهدصرنكميالهنأعمو.هبدِّحوتمرُيغهنعٌهَّزنمملاعلازكرمنأدجن
،رهاوظلانمريثكريسفتنكميالهنأالإً،ايسحهتبقارموأًايدامزكرملا
زواجتملاروظنملاريغزكرملااذهدوجوضارتفابالإ،ةيناسنإلاةرهاظلاةصاخ
.يداملاملاعلاحطسل

،ةمراصلاةْبلُّصلاةيداملاةيدحاولانمراطإيفرودتلولحلااقيزيفاتيمنإ
ناسنإلانيبزِّيميال،ملاعلاىلعيرسيدحاونوناقىوسدجويالذإ
اذهيف،ناسنإلاو.رخآلاىلعيرسيامهدحأىلعيرسيامف،ةعيبطلاو
يفعباقوهف،امهدودحوةداملاوةعيبطلانيناوقزواجتينأهنكميال،راطإلا
نمو.ةداملاوةعيبطلادودحلخاداهرودبعبقتيتلا،ةيداملاةيعيبطلاهتاذ
ةميقالبحبصيوً،امامتنوكلازكرمنمناسنإلاةحازإىلإاذهيدؤي،مث
ملاعلازكرمدجويثيح،زواجتلااقيزيفاتيمسكعىلعاذه.هلةصاخ
محتليوأهيلإلصينأنود(هيلإومسينأناسنإلاعسوبنوكيو،هَجراخ
اقيزيفاتيمنإف،ةيدحاولاىلإيدؤتلولحلااقيزيفاتيمتناكاذإو.)هب
.ةقَّالخلاةيلعافتلاةيلدابتلاةيئانثلاىلإيدؤتزواجتلا

اقيزيفاتيمراطإيفرودت)ةيناملعلاو(ةيبرغلاةثادحلانأيروصتيفو
وأزواجتلاىلعةردقملاناسنإلاىلعركنت،ةيدامةراضحيهف.لولحلا
يداصتقاناسنإامإوهف،يعيبطنئاك-اهروصتيف-ناسنإلاف.هيفةبغرلا
بهذمبسح(ينامسجناسنإوأ،)ثيمسمدآوسكرامبهذمبسح(
تايمتحللعضاخنئاكوهفءامسألاتفلتخاامهمو.)نييكولسلاوديورف
ثيدحناكانهنمو.هكرحتيتلاوهَجراخعقتيتلاةيداملاةيعيبطلا
يفديشرتلانأربيفسكامروصتو،دحاولادعُبلايذناسنإلانعزوكرام
ثيدحو،يديدحلاصفقلاىلإيدؤيس)ةيبرغلاةثادحلارهوج(يداملاراطإلا
cheerful"ًاديعسًايلآًاناسنإهرابتعابناسنإلانعتروفكنارفةسردمءاضعأ

robot"

اَُنتاَيَحَِّالإَيِهِْنإ{ةميركلاتايآلاىلإرشأينيعدكلذحرشلو،معن:ج



اَْينُّدلااَُنتاَيَحَِّالإَيِهاَماُولَاقَو{،]23/37:نونمؤملا،6/29:ماعنألا[}اَْينُّدلا
يناملعلاويداملاويلولحلافقومللةبسنلاب]45/24:ةيثاجلا[}اَيَْحنَوُتُومَن
ةلمحىلإةبسنلابةديحولاةيعجرملاف،ةميقلانعلصفنملايثادحلاولماشلا
لصاوتييذلايداملالقعلاوايندلايهمهتيؤرو،ايندلايهباطخلااذه
.سمخلاساوحلالالخنم،يداملاملاعلاعم

ً.امئادةرشابملاةقيرطلاهذهبيلولحلافقوملانعريبعتلامتيالنكلو
.اهتانيمضتلككردنالدقو،انباطختمحتقاةبكرموةغوارمغيصةمثف
ةركفلاوينمزلابسَّدقملاداحتانعثيدحلايفةيلجيهلاةغيصلالعلو
ريبعتللًاعويشاهرثكأوًابيكرتغيصلارثكأنمخلإ...خيراتلابهلإلاوةعيبطلاب
ةيلجيهلاةغيصلانمًابيكرتلقأىرخأتاغايصةمثنكلو.ةيلولحلانع
.ةطاسبرثكأو

نيناوقوأةكرحلانيناوقوهملاعلامكحيام(نأنعضعبلاثدحتيف
ناميإلانعردصيلوقلااذهلثمو،)ةيعيبطلاةرورضلانيناوقوأريغتلا
نيناوقلانأو،رهاوظلالكهلنعذتوءيشلكهعبتيدحاورهوجدوجوب
.اهلةقرافمريغةداملايفةنماك

"ةعيبطلادودح"وأ"ةداملادودحزُواَجتناسنإلاعيطتسيال"انلقنإو
ةيأدوجوركني،يداميلولحراطإيفثدحتننحنف،"هدسجدودح"وأ
مهفلمزلياملكيوحتاهدحويهو،ةيداملاتايطعمللةقرافمقافآ
.ملاعلا

ةدايسنمدبال"لوقننحنف"تايئانثلاىلعءاضقلانمدبال"انلقنإو
،نينوناقفرعنالنحنف،ءايشألايفنماكلادحاولانوناقلاوةيداملاةيدحاولا
ًانوناقوًادحاوًارهوجةمثنأىرناننإيأ،"ناسنإللًادحاووءايشأللًادحاو
ً.انماكًادحاو

جذومنوههمدختسأيذلاجذومنلانإ(:لثمةرابعدحأمدختسانإو
عقاويفلوقيوهف،ةيلولحلانعلوقصملكشبَّربعَ◌دقف،)ضحميداصتقا
لكاهسردييتلاةرهاظلانمدعبتسادقهمدختسييذلاجذومنلانإرمألا
رصنعلاوهدحاورصنعىلعىقبأو،ةيداصتقالاريغةيناسنإلارصانعلا
ةرهاظهرابتعابهيلإرظنوهراطإيفناسنإلاَّرسفو،)يداملا(يداصتقالا
،ةيعيبطلارهاوظلاىلعيرسيامهيلعيرسيدحاودُعباذًاناسنإ،ةطيسب
مثنمو،ةيداصتقالاهعفاودراطإيفهتساردنكميءايشألانيبءيشوهف
يأبةباهإلانود،ةضحمةيضايرةيداصتقاجذامنلالخنمهدصرنكمي

مدختسينمعهسفنءيشلالقو.ةضحملا)ةيداصتقالا(ةدامللزواجتمءيش



ةيدحاولانمًالدبةيسنجلاةيداملاةيدحاولادكؤي(ًاضحمًايديورفًاجذومن
.)ةيداصتقالاةيداملا

وأعاونألانيبعارصلانأب()نييسكراملاونييوشتينلاو(نيينيورادلالوقو
وه)يناسنإلاكولسلليساسألاوأديحولاكرحملاوهتاقبطلاوأسانجألا
مهكرحيةداملا/ةعيبطلايفورشبلايفًانماكًادحاوأدبمةمثنأبلوقلا
.ةلماكةيمتحيفمهيفمكحتيو

)خيراتلامكحوهاذه(وأ)...اذكتبثأخيراتلاراسمنإ(ًانايحألاُقيو
كبيقُلأوًامامتتحُستكاالإومدقتلاوخيراتلاةكرحبكاوتنأدبال(وأ
،لولحلاعضوموهخيراتلانأىرتتاغايصاهلكهذهف)خيراتلاةلبزميف
،اهكرحيوتانئاكلالكمظنييذلادحاولارهوجلانعربعييذلاوهو
.ملاعللكسامتلاحنمييذلاوهوءيشلكرسفيو

رهاوظلاةيناخيرات"و"صنلاةينامز"و"ءيشلكةينامز"نعثيدحلاو
،هزواجتيالنامزلالخاددجويءيشلكنأبلوقلاوه"ةفاكةيناسنإلا
ءيشدجويالو،هيفةنماكةفرعملالك،ءيشلكلرَقتسُموهنامزلاف
نإيأ،اهعفديوءايشألالكللختييذلادحاولايداملاأدبملاوهف،هجراخ
.لولحلاعضوموهنامزلا

نيناوقنأو،ىنبلانمةعومجمجراخدجويالملاعلانإنييوينبلالوقو
حبصتذإ،يلولحراطإيفروديلوقوه،اهلةثياحم،اهيفةنماكةينبلا
اذهنمأزجتيالءزجةينبلاو،ءيشاهزواجتياللولحلاعضوميهةينبلا
.دحأهزواجتياليذلاينمزلاملاعلا

ةروريصلاب،مهْلَبقنمنييئاطسفوسلاو،ةثادحلادعبامراصنألوقو
ةقلطمةروريصلكشذخأيدحاولايداملاأدبملانأبلوقلاوه،ةلماكلا
.اهنمتالفإلاكلمتالو،ةفاكءايشألااهتضبقيفطقست

دعبامراصنأرارصإيفةيداملاةيدحاولاةينومكلاةيلولحلارهظتو
يناسنإيعو(نعاديردثدحتيف،ينابرلاناسنإلالصأراكنإىلعةثادحلا
ساسألانأل،)يناسنإساسأنودنملب،يهلإساسأنودنملماك
نمرثكأدجويثيحبةداملا/ةعيبطلانعلاصفنالانمًاردقينعييناسنإلا
ناسنإلاهيفُدبَعيالملاعنعيترورثيدحانهنمو.ملاعلايفرهوج
دجويالهنألءيشلكنعةسادقلاهيفعَزُنتملاع،هتاذالوًاهلإالً،ائيش
.لقتسملايناسنإلازيحلللاجمالف،يدامرهوجىوس



ضرغلاوفدهلانعةلماكتمةيؤرنيدلاف.مهملاؤساذهنأدقتعأ:ج
ةيلكلا،ةيفرعملاةينوكلاةلئسألامظعمنعبيجت،ناسنإلادوجونم
يهفنذإو،نوكللةماعةيؤرةينامويهلاةيناسنإلاو.ههجاوتيتلا،ةيئاهنلاو
نمقلطنتاهنإفءارواملاركنتاهنأعم)مزينامويهلا(ةيناسنإلاةركفو،"نيد"
يفهدرنكميالناسنإلا،نوكلايفناسنإلاةيزكرم:ةقلطمميقبناميإلا
يداميفسلفلاراطإلانأعمو.ةداملاىلعناسنإلاةيقبسأو،ةدامللهتيلك
زكرمحبصياذههفالتخابو،ةعيبطلانعفلتخمناسنإلانأنوريمهنأالإ
ةيناسنإلارهوجوهاذه،تاناويحلانعةفلتخمتابجاووقوقحهل،نوكلا
نعناسنإلافالتخاف،ةيفختماقيزيفاتيمةمثنأينعياذهو.ةينامويهلا
،ةليزهتاريسفتاهلكاهنكلً،ايدامًاريسفتهورسفينأنولواحيةعيبطلا
ةعيبطبو.ناسنإلادنعيعولاتدلويتلايهةعيبطلانإ:ًالثمنولوقيف
هلامدلوينأيعوهلسيلاملنكميفيك:لأسننأانقحنملاحلا
ريخلانيبهزييمتوهتارايتخاتءاجفيك؟يناسنإلالقعلاءاجفيك؟يعو
لكيفمكحتييذلا،يداملايعيبطلانوناقلامكحتيملفيك؟رشلاو
امك،اهبؤبنتلاًانكممهتايكولسلعجيليناسنإلالقعلايف،ىرخألاتانئاكلا
ةيناسنإلاةفسلفلايفةيفختماقيزيفاتيمةمث؟تاناويحلايفلاحلاوه
ام"ىلإةراشإاذهو،ةعيبطلانعفلتخمناسنإلانأضرتفت)ةينامويهلا(
."!ةعيبطلاءارو

يننإلوقلاىلإينتعفد)ةينامويهلا(ةيناسنإلاةيؤرلايفماسقنالااذهف
ميقلابنونمؤيمهنأامبيناسنإلاركفلاةاعدعمفلاحتأنأدادعتساىلع
نمنأل،ةعيبطلانعفلتخمناسنإلانأنونمؤيمهنأامبو،هذهةقلطملا
نإف،ةقلطملاميقلابنمؤي)ينامويهلا(يناسنإلاركفملانأامبيرظنةهجو
ملاعىلإريشيفوس،ةداملا/ةعيبطلاملاعيفيداملاهدوجوعم،ناسنإلا
يفهشقانأنأَّيلعوهعمفلاحتلابيلحمستةكرتشمةدعاقةمث.ءارواملا
قاستامدعةمثىرأيننإذإ،ةصصختملادهاعملايفهركفليفسلفلاساسألا
تقولايفنمؤيوًادحلمًايدامناسنإلانوكينأنكميفيكذإ،يفسلف
ةيحيسملابمالسإلاةقالعىلعقبطنيهسفنءيشلاو.ةقلطمميقبهتاذ
شقانننأىلع،ةكرتشملاةيقالخألاةدعاقلانعثحبننأانيلع.ةيدوهيلاو
،ةصصختملاسلاجملايفةيقيقحلاةيفسلفلاوةيركفلاوةينيدلاتافالخلا
.ةكرتشملاةيقالخألاةعقرلاهذهىلعينبنيًايعامتجاًادقعسسؤنو



نييناسنإلاةفسالفلاىلعكلذتضرفةيناسنإلاةرهاظلاةيبيكرتنأل:ج
ىلإًامئادعلطتيوهف،ىنعملانعثحابهتيبيكرتيفناسنإلانإ.نييداملا

نئاكناسنإلا.ىنعملانعثحابريغناويحلاامنيب،يدامريغءيش
ىنعم،ةايحلاىنعم،توملاىنعم،دوجولاىنعمنعثحبييقيزيفاتيم
.ةعيبطلانعلصفنمهنأىلعلدياياضقلاهذهلثمبهلاغشناو.داليملا
ىلإاولصوتوناسنإلايفبناوجلاهذهاودصرنويداملانويناسنإلاةفسالفلاو
كلذبو،ىرخألاةيعيبطلاتاقولخملالكنعفلتخمنئاكناسنإلانأ
.ةيناسنإلااقيزيفاتيملاىمسياميفاوطقس

يداملاقشلاريغيلاثمقشاهيفةيناملألاةصاخوةيبرغلاةفسلفلا:س
رخآو،ةيلولحلاةعزنلاةنميهعمةيلولحريغتاعونتاهيفو،يسكراملا
نمؤييذلا»Kant«طناكةفسلفتناكةيلولحلاريغتاعيونتلا
؟»transcendence«سنادنسنارتلاب

سنادنسنارتلاةركفنأ،ةيسكراملاعميتلكشميههذهتناكامبر:ج
اذلو،يداملاركفلانمضيقنلافرطىلعفقتةيناسنإةركف)زواجتلاوأ(
يفداحماسقناةمث.ةيفخاقيزيفاتيملكشتيهفنييداملادحأاهانبتيامنيح
يننأةجردلً،ايسكرامتنكنيحةلكشميلببسيناكاماذهو،ةيسكراملا
كردأدقو.هلوسروهللاةنسىلعيسكراميننإقافرللًاحزاملوقأتنك
نيبواهنيبطبرلااولواحفةيسكراملاةمزأبرغلايفنييسكراملانيركفملاضعب
ةيسكراملانيبطبرييذلاريرحتلاتوهالةمثو،ةيدوجولاوةيناسنإلا
يداملاجذومنلانأبًايعوةمثنأىلعلدياذهلك.)ةيكيلوثاكلا(ةيحيسملاو
.يناسنإلاعقاولارييغتوناسنإلاةرهاظريسفتليفكيالضحملا

لقنتءاضيبةحفصانلوقعنأكورشابملكشبعقاولادصرنكميال:ج
ةيليلحتجذامنلالخنمعقاولادصرننحنف.يفارغوتوفلكشبعقاولااذه
يتلارهاوظلايفةرركتمةرتاوتمًاطامنأىرننأةلواحميفاهمدختسن
ةينهذةسوسحمةروصوهامنإوً،اسوملمًائيشسيلجذومنلاو،اهسردن



ركفتلاوديرجتلاف.اهسردنواهدصرنيتلاتايطعملاورهاوظلانماهدرجن
ًاردقاهلكضرتفتتايلمعيهو،عقاولادصرةيلمعميمصنمليلحتلاو
ثادحألانمةعومجمكعقاولاانهجاوالإو،عقاولانعلاصفنالانم
ىلإهبشتف(اهتاذىلإالإريشتالاهسفنلوحةفتلمةثداحلك،ةرثانتملا
ىرياموهلاصفنالااذهلعلو.)CNN(ةانقيفرابخألاتارشنريبكدح
نعنوكيامدعبأوهو،ةيقوفلاويلاعتلالاكشأنمًالكشهيفضعبلا
يدؤيالأوه،مهملا.ريكفتلاةيلمعميمصيفعقيلاصفناوهف،كلذ
يئارجإلاصفنادرجمىلإامنإو،عقاولانعمئادولماكلاصفناىلإديرجتلا
حالصهينعيناكاماذهلعلو(،ةفاسمةرهاظلانيبواننيبقلخي،يليلحت
نيرداقانلعجتسةفاسملاهذهف.)"مكفرعألمكيفاجأ":لاقامنيحروبصلادبع
داقنضعباهيّمسيةفاسملاف.اهتيصوصخواهتيبيكرتيفةرهاظلاةيؤرىلع
يباطخنإ،"ةيدقنلاةفاسملا"اهتيمستنكمينكلو"ةيلامجلاةفاسملا"نونفلا
الو،ةيخيراتلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاعاضوألانعًالصفنمسيليليلحتلا
يلإةبسنلاب-ًالثم-ةينويهصلاف،مثنمو.رهاوظللةفلتخملاتاقايسلانع
يهامنإو،يدوهيلاركفلانموأدوملتلانمةعبانةيدوهيةرهاظتسيل
ةدامىلإملاعلالوحييذلا،يبرغلايرامعتسالاليكشتلاتازارفإىدحإ
ةرهاظلانعتدعتبادقل.هحلاصليبرغلاناسنإلااهرخسيةيلامعتسا
،ةموعزملامهتيدوهينعومهسفنأنعةنياهصلاتاءاعداتزواجتوةينويهصلا
امك،رشععساتلانرقلايفيبرغلايراضحلااهقايسيفةينويهصلاىلإترظنو
ترظنيننإيأ،اهليبرغلامعدلاخيراتوةينويهصلاةركفلاخيراتتسرد
ناكملاونامزلايفتققحتةيلاتتماهنأىلعو،ةلماكتمةينباهنأىلعاهل
هتاقايسبةلصلاَتبنُميركفقسنوأةدرجمةيجولويديإاهنأىلعسيلو
سردأامنيحو.ةرهاظلانعيئارجإلالاصفنالابلطتياذهلكو.ةفلتخملا
يفاهلةيخيراتلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاداعبألاذخآيننإفامةرهاظ
امبرىرخأتارابتعافيضألب،اهدنعفقوتأاليننكلو،أدبأنيحرابتعالا
عفاودلادُعبو،يركفلادعُبلاو،يراضحلادعبلالثمً،ابيكرترثكأنوكت
َّدُرتنأنكمياليروصتيفةيناسنإلارهاوظلاف.ةيناسنإلاريطاسألاوزومرلاو
بجيامنإو،)ةيخيراتلاوةيعامتجالاوةيداصتقالارصانعلا(اهنودوهامىلإ
ةرهاظاهرابتعابةينويهصلاةساردنكميله.اهتيبيكرتلكيفاهسردننأ
ةلأسملاباهتقالعيفاهسردننأبجيهنأمأ؟ءامصةيداصتقاةيسايس
ُّرثعتو،كانهثدحيذلايناكسلاراجفنالاو،ةبروأقرشيفةيدوهيلا
ىؤرلاو،ةدحتملاتايالولاوةبروأبرغىلإةيدوهيلاةرجهلاةكرحو،ثيدحتلا



ىلعترطيسيتلا"ةيوتيجلا"ةيلقعلاو،ةبروأيفتداسيتلاةيرصنعلا
ديوهتو،ةيدوهيلاةنيهصو،ةيديسحلاروهظو،ةيدوهيلاتاعامجلاتادايق
اهنكلو،ةيساسأوةمهمةيداصتقالاةيعامتجالاداعبألا!؟خلإ...ةينويهصلا
ةيلازتخالاتاريسفتلاوةيداملاةيدحاولايفانطقسالإو،ةديحولاتسيل
.ةزهاجلا



مأتناكةيلامسأر،ةيناملعلاتاعمتجملاكلذيفامب،عمتجميأ:ج
،امةيئاهنةيعجرمراطإيفكرحتت،ةيلومشمأتناكةيطارقميد،ةيكارتشا
ةيساسألاةزيكرلاوراكفألالكساسألكشتيتلاةيرهوجلاةركفلايهو
دحاولاأدبملايهو،امعمتجماهانبتييتلانوكلاةيؤرلةتباثلاةيئاهنلاو
راطإلاو،اهيلإدريالووهبسنيالو،بسنتوراكفألالكهلدُرتيذلا
.يسايسلاماظنلااهيفامب،ةماعلاةمظنألاهيلعسسؤتيذلاعماجلا

اهزواجتيالوءيشلكزواجتت،ديرجتلاتايوتسمىلعأيهةيعجرملاف
ةيعجرمنودنمنوكللةلماكوةلماشةيؤرموقتنأنكميالو،ءيش
طاشنلانعثدحتنالنحنف،ةيئاهنلاةيعجرملانعثدحتنامنيحو.ةيئاهن
يفسلفلاساسألانعثدحتنامنإو،رشابملاىنعملابيداصتقالاويسايسلا
.هراطإيفعمتجملارودييذلايعامتجالاُدْقَعلاهيلإدنتسييذلايفرعملاو
نمةعومجمىلإدنتسييعامتجادْقَعلكو،يعامتجادقععمتجملكلف
ةداملانيناوقوأيعيبطلاملاعلانمالعمتجملااهدمتسي،ةيْلبَقلاتالوقملا
.ّيلَْبقيقالخأويميقويراضحقسننمامنإو،لقعلانيناوقىتحوأ

يلالدلااهلقحلخادتيةيناسنإلامولعلايفتاحلطصملانأتظحالدقو
لثمىرخأتاحلطصمكانه،"جذومن"ةملكلاثملاليبسىلع.كباشتتو
"طمنلا"وinnerlogic،"يلخادلاقطنملا"وsystem"ماظن"وstructure"ةينب"

typeةدحولاامصنىلعيفضييذلانماكلايساسألاعوضوملا"وtheme"
عمتاحلطصملاهذه.)ربيفسكامحلطصم("idealtypeيلاثملاطمنلا"و،
ةياهنيفاهنأالإ،رخآىلإحلطصمنمًافيفطًافالتخافلتخياهانعمنأ
هسفنءيشلا.عستمدحاويلالدلقحىلإريشتةدحاو"ةلئاع"نوكترمألا
نم"ةلئاع"نعانثحبنإف،"ةيئاهنلاةيعجرملا"حلطصمىلعقبطني
اننكميفهانددحامك"ةيئاهنلاةيعجرملا"حلطصمعمةلخادتملاتاحلطصملا
"مكاحلاجذومنلا"و"نوكلاةيؤر"لثمتاحلطصمىلإريشننأ
"ةماعلاةحلصملا"لثمتاحلطصمنإلوقلانكميلب،"ةيجولويديإلا"و
ةدارإ"و"بعشلاةحلصم"و"نطولاةحلصم"و"ايلعلاةلودلاةحلصم"و



اهلكيه»voxpopuli«"بعشلاتوصو"يبعشلاعامجإلا"و"بعشلا
."ةيئاهنلاةيعجرملا"حلطصمئبختتاحلطصم

يأ"apriori""ةيلبقلاراكفألا"يهةيئاهنلاةيعجرملانإلوقلانكميو
ةيلمعقبستيتلاوناسنإلااهبنمؤييتلاةيساسألاتاضارتفالاوميهافملا
لبقام"ةرابعبةيزيلجنإلاباهيلإراشيو،مييقتلاوليلحتلاودصرلاوكاردإلا
تسيلمهفلاقبستيتلاةيلبقلاراكفألاهذه.pre-understanding"مهفلا
هنطبتسا)ةيئاهنةيعجرم(مكاحجذومنجاتنامنإوةقباسةبرجتجاتن
هكاردإددحيوهوهيعويفلغلغتفيعونودنمهتلوفطذنمناسنإلا
ةلأسمهذه.هتايحةلاوطهكاردإهيجوتيفرمتسيوقوطلانعبشينيح
نأنكميف)ةمراصتايمتحدجويالناسنإلاىلإةبسنلابف(ةيمتحتسيل
نكميامك،هعمتجملةيئاهنلاةيعجرملاضفريهلعجتبراجتبناسنإلارمي
دعبيسنرفلاعمتجملايفثدحامك،ةيئاهنلاهتيعجرمريغينأامعمتجمل
امنكلو.ةيفشلبلاةروثلادعبيسورلاعمتجملاو،ةيسنرفلاةروثلابوشن
اهلحملحيهنإف،ةيئاهنلاهتيعجرمامعمتجمريغينيحهنأثدحي
ناسنإلانيوكتةعيبطببسب،ةيمتحةلأسمهذهف.ىرخأةيئاهنةيعجرم
نعوهدوجونمفدهلانعثحبلامئادنئاكوهف،يبصعلاويسفنلا
تايطعمللرشابملكشببيجتسيمجعأناويحدرجمسيلو،هانعم
تاميزنألاوددغلاكرحتوأهباصعأىلعطغضتيتلاةيداملاسيساحألاو
ناسنإلانإ،نيركفملانمهريغو،شتيفوجيبتزعيلعلوقيامكو.هلخاد
ددحياليذلاعمتجملانأًامئادنيبأقلطنملااذهنمو.يقيزيفاتيمنئاك
هنإف،هتاطاشنلكليعجرملاراطإلاحبصتثيحباهرولبيوةيئاهنلاهتيعجرم
هعقاوبتريسو،يعونودنموأيعوبةيئاهنلارخآلاةيعجرمىنبتيس
.هعقاووهتبرجتو،هكاردإوهيعوبسحسيلورخآلاتايولوأبسح

ةيفاقثلاةبخنلاءاضعأضعبالإعاولكشبةيئاهنلاةيعجرملاكرديال:ج
ةيئاهنلاةيعجرملانطبتستاهنإفسانللىمظعلاةيبلاغلاامأ،ةيسايسلاامبرو
حبصتةيئاهنلاةيعجرملاهذهنإذإ،يئاقلتلكشباهراطإيففرصتتو
تاوقلوصولبقيمالسإلاملاعلاف.ةيكاردإلامهتطيرخددحتونوكللمهتيؤر
نمةنطبتسملاهتايكولسوهميقهلتناك،نويلبانبءادتبا،ةيبرغلاوزغلا
ريغيئاقلتلافرصتلاوناطبتسالاةيلمعتحبصأوزغلااذهدعبنكلو.هثارت
حاصفإلاولب،ديدحتيرورضلانمحبصأو،يفرعملاقارتخالاببسبةيفاك



!لبانلابلباحلاطلتخيالىتحةيمالسإلاتاعمتجمللةيئاهنلاةيعجرملا،نع

ةيؤر-ةيجولويديإ(ةلماشةيؤريأنأشاهنأشةيئاهنلاةيعجرملا:ج
نإلوقلانكمياذلو،يئاهنويلك،يفرعمدعباهل)خلإ...ةيجيتارتسا-نوكلا
عباطلاتاذةلئسألانمةعومجمنعةباجإلانمضتتةيئاهنلاةيعجرملا
عمتجملافادهأيهامو،هحرطتيذلاناسنإلاةروصددحتيتلاويفرعملا
.همارحوهاموهلالحوهاموهحلاصوهامو،هتيوهوههجوتو

-ةعيبطلا-هلإلا:ةيساسأرواحمةثالثلوحيفرعملادعبلارودي:ج
مأدوجوموهله:يلياميفهلإلاصوصخبةلئسألاصيخلتنكميو.ناسنإلا
مأناسنإلا:نوكلازكرموهامف،دوجومريغناكاذإ؟دوجومريغ
ناسنإلاله:يلياهمهأفناسنإلابةصاخلاةلئسألاامأ.خلإ...ةداملا/ةعيبطلا
مأ،ةداملاملاعنمأزجتيالءزجوهله؟بسحودسجمأ،حورودسج
يدامنئاكوهلهىنعمب،ةداملاءارواموةداملاملاعىلإيمتنيهنأ
هداعبأ،بكرمنئاكمأ،دحاويدامدعبوذيعيبطناسنإ،ضحم
رثكأاهنأمأ،)ةينامسج-ةيداصتقا(ةضحمةيدامهعفاودله؟ةددعتم
ملاعيفناسنإلاشيعيله؟ةيدامريغوةيدامرصانعاهيفلخدتًابيكرت
داليملانعةيدوجوةينوكةلئسأحرطيهنأمأ،لؤاستنودةداملا/ةعيبطلا
هتايناكمإقيقحت:يناسنإلادوجولانمفدهلاوهامو؟ىنعملانعوتوملاو
ةحلصملا-ةيدسجلاةذللا-ةيداملاةعفنملا(ةيداملاةحارلامأةيناسنإلا
دودحمهنأمأةداملاحطسزواجتىلعرداقناسنإلاله؟)ةيداصتقالا
ةفداصملابترهظله:يليامكيهفةعيبطلاصوصخبةلئسألاامأ؟اهدودحب
مأ،ءايمعنيناوقاهيفمكحتتءامصةداميهلههيلعو؟هلإاهقلخمأ
له،اهبناسنإلاةقالعامو؟ةياغوضرغاهءاروواهمكحتًاننسةمثنأ
؟اهرمعيواهمدختسيمأاهكلهيواهرخسي

نودنمهتايولوأوهتاهاجتاوههجوتددحينأعمتجميألنكميال:ج
حلاصمعمقفتتةقيرطبهرومأرّيسينأنكميالو،ةيئاهنلاةيعجرملاديدحت
مهسفنألاهوددحامكةمكاحلاهبخنحلاصموأعمتجملااذهءاضعأ



يتلاريياعملاعمتجملادقتفيسةيئاهنةيعجرمنودنمهنأل،مهريهامجلو
نمهلعقيامورهاوظنمهبطيحيامىلعاهبمكحينأنكمي
»بيلكويديف«وأًامليفانيأراذإوً.اديقعتاهرثكأىلإاهطسبأنم،ثادحأ
ريغ"وأ"يحابإ"هنأىلعاهنمًايأفنصننأنكميفيك،ةلجموأ
تعقواذإو؟امرايعمةمثناكاذإالإ،"يقالخأريغ"وأ"يقالخأ"،"يحابإ
فيك)نييدنلوبلاونيقوعملاورجغلاودوهيلانييالمةدابإلثم(امةميرج
فيك،ةميرجاهفنصنامنيحو؟عقوثدحدرجممأةميرجاهنأىلعاهفنصن
هذهةدحتملاتايالولايفاوهجاودقو؟مرجلاةجردفنصننأنكمي
ةيحابإلاتالجملاضرعىلعضعبلاجتحادقف،ةيبسنلاراشتناعمتالؤاستلا

الهنأضعبلادجوامنيب،َّرصقللاهعيبو»تكرامربوسلا«وتالحملايف
ءاضقلانكلو،ءاضقللماكتحالانمدبالناكو!قالطإلاىلعكلذيفةضاضغ
نمهديدحتنكمييحابإلانإ:لاقنأبرمألاىهتناو،ةريحيفعقوهسفن
ةعامجلكنأينعيوهو»communitystandards«ةعامجلاريياعملالخ
.يحابإلاوهامددحتنأاهنكمي،ةديدعيهو،ةدحتملاتايالولايفةيلحم
انهءاضقلاهلعفامو.ريياعملالكبيدوتةيطارقميدةيبسنةقيرطهذهو
ولاذام،ىرخأةلكشمترهظانهو.ةيئاهنلاةيعجرملاىلإةيبسنلالّوحهنأ
ةعامجلاريياعمحمستثيح(كرويوينيفةيحابإةلجمرصاقباشىرتشا
لصفتيتلاقافنألاوأ)يرابكلا(روسجلادحأربعمث)كلذبكانه
لمعلاام،كلذبحمستالةعامجلاريياعمثيح،يسرجويننعكرويوين
هلضرعتيالأبجينوناقلانأمأ،)رصاقهنأل(هاوبأمكاحيله؟نذإ
»تكرامربوسلا«وتالحملاباحصأضرتعاانهو؟كرويويننماهارتشاهنأل
امءارشلكرويوينلنورجيسرصقلالكنأينعياذهنأل،يسرجوينيف
ٍلكىلعو.ةلأسملاتمسحفيكفرعأالو.ةيحابإتالجمنمهنوجاتحي
نماهريغوةدحتملاتايالولايفناكملكيفنآلادجوتةيحابإلاتالجملا
.)رمألاةياهنيفةلأسملامسحيذلاوهاذهلعلو(يبرغلاملاعلانادلب

وهنموودعلاوهنمددحتنأىلعةرداقةيئاهنلاةيعجرملانإ
انتيعجرمتناكول،لاثملاليبسىلعيليئارسإلايبرعلاعارصلا.قيدصلا
عمعارصللرربميأدجويالهنإفةيموقتسيلوةيدامةيداصتقا
راجتالاناكنإف،ةراسخلاوحبرلاةلأسميهةلأسملاف،ةنياهصلانينطوتسملا
ناكنإوً،ابحرموًالهأفيرصملاداصتقالاديفيساهعمعيبطتلاوليئارسإعم
.قيبمازوموأةطلاموأةيروسعمنذإرجاتنلف،ةراسخلاانلببسيس
تناكاذإامأ.ةيداصتقالاةيئاهنلاةيعجرملاوهانهضفرلاولوبقلاساسأف



نأىرننحنف،ةفلتخمدجةلأسملافةيمالسإةيبرعةيئاهنلاانتيعجرم
هحلاصموأكرتشملاهثارتهليبرعيراضحليكشتنمءزجنيطسلف
،كرتشمضامهلناكاذإو.ةدتممةيفارغجةعقرىلعموقيوةكرتشملا
مالسإلابنمؤناننإثيحوً.اضيأكرتشملبقتسمهلنوكينألواحننحنف
نيينيطسلفلاىلععقوامنأىرناننإفضرألايفلدعلاةماقإىهانتمهمو
راطإلااذهيفً.امولظموأًاملاظاناخأرصنننأبجياننأو،نّيبملظوه
ملاعلابلقيفيبرغلاحالسلاةوقبًاسرغسِرُغًابيرغًامسجليئارسإحبصت
.هبقاحللاالهتمواقمانيلعو،يبرعلا

فّرعننأبجيً،املسوأًابرحنإ،انودععملماعتلاةلواحميفو
نإفينويهصلايبرعلاعارصلايفو،اهراطإيفرودييتلاةيئاهنلاةيعجرملا
عامجإلااذهنأدجنسف.ينويهصلاعامجإلاهيمسأاميهةنياهصلاةيعجرم
يتلانيطسلفىلإنيينيطسلفلاةدوعنكميالهنأنمقلطنيينويهصلا
يفتانطوتسملاكفالو،سدقلاميسقتنكميالو1967ماعلبقتلتحا
.ةيبرغلاةفضلا

هترسأورصيقلامادعإمت،لاثملاليبسىلع،قباسلايتييفوسلاداحتالايف
مهلاومأةرداصمونييلامسأرلاونييزاوجروبلانمةريبكدادعأىلعضبقلاو
رهظتالىتح)كالوكلاةقبط(نيحالفلاءايرثأضعبكالمأولاومأومهكالمأو
ًايجيردتتحبصأيتلاوةلماعلاةقبطلاةحلصمعماهحلاصمضقانتتةقبط
ةيروثلاةيئاهنلاةيعجرملامساباذهلكمت.بزحلاةيطارقريبةحلصم
عارصلاولدجلانيناوقوةيداملاةفسلفلايهيتلا)ةيروثلاةيعرشلاىمست(
ةيداملاةفسلفلاءوضيفاهفيرعتمتامك.ةلماعلاةقبطلاةحلصمويقبطلا
.ةعيبطلاوناسنإلاوهلإللةددحمةيؤرمدقتيتلاو

قلطملادرفلاوةيدرفلاةيكلملايهةدحتملاتايالولايفةيئاهنلاةيعجرملاو
هذهىلعرطيسنكلو.ةيحيسملانمةنملعمةغيصولاملاسأرةيرحو
يتلاةلماشلاةيبسنلاوأ،ةقلطملاةيبسنلاهيمسأاماهيلعىغطوتايعجرملا
رهظتورشلاوريخلاوملظلاولدعلاىواستيف،ةيبسنرومألالكلعجت
ةيئاهنلاةيعجرملايههذهو،ىوقأللءاقبلانأبناميإلاوةينيورادلاةموظنملا
تناكةيئاهنلاةيزانلاةلودلاةيعجرمو.هبرغوهقرشبيبرغلاملاعللةيقيقحلا
يأ،ةمجمجلامجحوةرشبلانولبسحرشبلافنصتيتلاةيقرعلاةفسلفلا
تالوقمةيؤرلاهذهنععرفتدقو،مهيفةنماكةيدامتافصبسح
قوفتبناميإلانمًاقالطنا"عيمجلاقوفةيناملأ"لثمةديدعتاراعشو
ملاعلانأروصتيهيلايربمإلاليكشتللةيئاهنلاةيعجرملاو.يرآلاسنجلا



،ضيبألاناسنإلاقحنموةيلامعتساةدامالإوهنإ)ةعيبطلاوناسنإلا(
.هباسحلاهفظوينأً،امدقترثكألاوىوقألاهرابتعاب

حبصتةيئاهنةيعجرمنودنمةيطارقميدلانأىلإريشأامةداع:ج
نمةعومجم،ةميقلانعةلصفنمةيطارقميدوأعباصألادعةيطارقميد
ددعو51غلبيامحارتقاىلعنيقفاوملاددعناكنإف.بسحوتاءارجإلا
.هنومضمنعرظنلاضغبًانوناقحبصيحارتقالااذهنإف49هلنيضفارلا
لئاسوبمكحلاىلإلصورلتهنأركذتننأبجيراطإلااذهيفو
،ةيرصنعلانييزانلاتاسايسىلعقفاويناملألابعشلاةيبلغأنأوةيطارقميد
هنإيأ،ةيبرغلابوعشلاةقفاومبملاعلابهنيبرغلايلايربمإلاليكشتلانأو
امبةيطارقميدةقيرطباهرومأرّيستةينويهصلاةلودلاو.ةيطارقميدةقيرطبمت
.زجاحرادجةماقإومهندممضومهضرأبهنونيينيطسلفلالتقكلذيف
،ةيقيريبمإلاةيطارقميدلاباهلةيعجرماليتلاةيطارقميدلاىمسأانأفاذلو
ةيطارقميدلالثملاباهلةقالعالةيطارقميدتاءارجإدرجماهنأباهلريشأو
اهنإيأ)خلإ...يلودلانوناقلامارتحاورشبلانيبةاواسملالثم(ايلعلا
يهةيقيقحلاةيئاهنلااهتيعجرمنأوأاهلةيئاهنةيعجرمالتاءارجإ
تافالخلامسحلةديحولاةيلآلايهةوقلانأينعتيتلا،ةينيورادلاةيؤرلا
ةيناسنإةيعجرماهليتلاةيطارقميدلايهفةقحلاةيطارقميدلاامأ،رشبلانيب
.ةيئاهن

رخآلاهجولايهةيتامجاربلانأًاقباسترشأامكودقتعأانأ:ج
امهالكو،ةينيدلاوةيقالخألاوةيناسنإلاميقلانمررحتمامهالك،ةينيورادلل
ملاعجاتنامهالكو،ةايحلايفيساسألافدهلايداملاءاقبلانملعجي
نمررحتلاببسبوريياعملابايغببسبو.ةلماشلاةيبسنلاهيلعتنميه
راطإلااذهيف.تافالخلامسحلةديحووةدحاوةليسوةوقلاحبصتةميقلا
يهةيتامجاربلاو،نيرصتنملاةيتامجاربيهةينيورادلانإلوقلانكمي
فالخلامسحلًاديحوًارايعمةوقلاتينبتاذإىنعمب.نيموزهملاةينيوراد
تينبتنإنكلو.مهفيظوتكنكميونيرخآلاديسنوكتسف،نيرخآلاتمزهو
نعذتوهلبقتتوديدجلاكعضوعمفيكتتنأكيلعف،تمزُهورايعملااذه
ifyoucannot"يكيرمألالثملانأدقتعأو.ةيتامجاربةيلمعًاحوررهظتو



beatthem,jointhemريبعتوه"مهلمضنتلفمهتميزهعطتستملنإ
فقوملارسفييذلاوهفدارتلااذهو.ةيتامجاربلابةينيورادلافدارتنع
،رصتنملاينيورادلالطبلايهليئارسإف.يليئارسإلايبرعلاعارصلانميبرغلا
ىلإةدوعلايفدوهيلاقحنعثدحتيو،باجعإباهلبرغلارظنياذلو
يفةيدوهيةلودةماقإنينطوتسملاءالؤهةلواحملًامارتحارهظيوداعيملاضرأ
رخآىلإ،ةيعامجلاةيموقلامهتركاذيفاهاركذباوظفتحايتلافالسألاضرأ
ةنورماورهظينأمهيلعونوموزهملامهفبرعللةبسنلابامأ.ريطاسألاهذه
نأوةدوعلاقحنعاوثدحتيالفعقاولارمألااولبقينأو،ةيتامجاربو
حمستاموٍضارأنممهايإهحنمتاماولبقينأوةيدوهيلاةلودلاباوفرتعي
.ةدايسنمهبمهل

نميلاعتلاوزواجتلانيبزيمأنأدبالتاحلطصملاهذهحرشأيك:ج
يلاعتلاوزواجتلابنمؤينمف.لولحلاونومكلانيبىرخأةهجنمو،ةهج
ةقلطمقئاقحوأةتباثرهاوجةريغتملاةيسحلارهاوظلاءارونأىلإبهذي
ةتباثتاقالعكانهنأو،ناكملاونامزلاطورشنمةدرجماهتاذبةمئاق
نمهبمستياملكب،يعيبطلاماظنلانإيأ،ةلقتسموثداوحلابةطيحم
زكرمةمثو،تابثلاوةدحولابمستيماظنهءارو،ةلويسوةيبسنوددعتوُّريغت
ةيعجرملا"نعثيدحلاانهنمو،اهلزواجتمةضراعلارهاوظللتباث
."ةزواجتملا

،هتاذبفتكميداملا/يعيبطلاملاعلاف،زواجتلاةيناكمإراكنإوهنومكلاو
اهنأىلإةراشإلاانهنمو،هريسفتوهمهفلمزلياملكهلخاديوحي
يعيبطلاملاعلانمأزجتيالءزجراطإلااذهيفناسنإلاو.ةنماكةيعجرم
زواجتوأةداملا/ةعيبطلازواجتهنكمياليدام/يعيبطناسنإوهف،يداملا
هيلعيرسييذلا،يداملايعيبطلانوناقللعضاخوهف)ةيعيبطلا(هتاذ

امأ.ةيداملاتايمتحللعضاخمثنموهو،تانئاكلاةيقبىلعهنايرس
ذإ،ةيعيبطلاتانئاكلابهتيوستنكميالوهفزواجتلاىلعرداقلاناسنإلا
عضاخريغوهفمثنمو،ةيداملاةيعيبطلانيناوقلاىدحتيامهلخادلظي
.اهتايمتحالوةداملانيناوقل



تالدعمدعاصتخيراتوهةثيدحلاةيبرغلاةفسلفلاخيراتنأظحاليو
دعاصتوهفمثنمو،زواجتيألدعاصتملاراكنإلاو)نومكلا(لولحلا
ركفلاىلإلصننأىلإنماكلا/زواجتملاةيئانثلةيفصتوةيداملاةيدحاولل
يألةيزكرمةيأوزواجتيأركنييذلاةثادحلادعبامركفويكيكفتلا

.ءازجأللزواجتملكلانأرابتعاباهسفنلكلاةركفركنيلب،ءيش

ملاعللًامهفوًاريسفتمدقتنأةفرعمللنكميالهنإءرملالاقنإ:ج
نمسيلوةعيبطلاوعمتجملانمتقلطنااذإالإ،يعيبطلاويناسنإلا
عمتجملانيبيواست،ةينومكةيلولحةيدامةيعجرمنمقلطنيهنإف،اهجراخ
رهاوظلاو،ةيحاننمةيعامتجالاوةيناسنإلارهاوظلانيبيأ،ةعيبطلاو
هلبقتيفةغلابةبوعصدجأاماذهو،ىرخأةيحاننمةيداملاةيعيبطلا
ةطقنويركفرهوجف.ةنيعتملاةيناسنإلاانتبرجتعمويتيؤرعمىفانتيهنأل
وأ،يعيبطلاويناسنإلاةيئانث،نوكلايفةيساسأةيئانثةمثنأيههقالطنا
،ةينينثإلاريغةيئانثلانأىلإريشأنأدبالو.يناسنإلاريغويناسنإلاةيئانث
دحاولالعافتلاامهنكمياذلو،نيهباشتمنيفلتخمنيفرطدوجوينعتةيئانثلاف
نيفلتخمنيفرطدوجوينعتفةينينثإلاامأ.ضعبلاامهضعبنايرثيفرخآلاعم
دوستفهبعوتسيوأرخآلاامهدحأعرصينأىلإناعراصتينيداضتم
،ةعيبطلاوعمتجملانملكنمقالطنالابلطتتةيئانثلاهذهو.ةيدحاولا
ًاءزجسيلو(أزجتيءزجناسنإلانإ.امهزواجتهتاذتقولايفبلطتتامك
يفلصفنمو،مهبلصتمءزجيأ(عمتجملاوخيراتلاوةعيبطلانم)أزجتيال
وأةعيبطلانمأزجتيالًاءزجلظنإهنأل)مهنعتقولاتاذ
نلو،اهيلإدرُيسو،اهفقسبًارصاحملظيهنإف،اهلريشأامكةداملا/ةعيبطلا
ةيعيبطلاوةيعامتجالاتايمتحللعضخيسهنأينعيامم،اهزواجتهنكمي
حبصيو،ناسنإكهزِّيمياموهتيلوؤسموهتيرحدقفيف،ةفلتخملاةيخيراتلاو
.دحاودعباذًاناسنإحبصييأً،اينامسجوأًايداصتقاًاناسنإ

ةيروهمجسيئرويحرسملافلؤملا(لفاهفاليكافثدحتدقو
ىوقلاروهظهاجتايأ،"يصخشاللاةيجولوتاكسإ"هامسامع)ةيكافولسوكيشت
ةمخضلاتاعورشملالثم،ةمخضتايلآلالخنممكحلاوةيصخشاللا
ديازتيو،يناسنإلامكحتلانمتلُفتيتلاو،اهلحمالماليتلاتاموكحلاو



.ثيدحلاانملاعلًاديدهتلكشتو،اهنميناسنإلادعبلابايغ
:ًالئاقباجأعضولااذهىلإتدأيتلابابسألانعلفاهلئسامنيحو

خيراتلايفةدحلمةراضحلوأيفشيعناننأبامةقالعهلعضولااذه(
يتلاو،ايلعلاةيقيزيفاتيملاميقلاىَعُديامنومرتحيسانلادعيملف.يرشبلا
انهثدحتأالانأو.رارسألابًامعفمًائيش..مهنمةبترمىلعأًائيشلثمت
هذه.زواجتموقلطمءيشيأىلإريشأيننإذإ،يصخشهلإنعةرورضلاب
.نآلاتدُقفاهنكلو،مهلًاقفأو،سانللةماعدلثمتتناكةيساسألاتارابتعالا
تحبصأيتلا،ةيندملاىلعانتضبقدقفناهايإاننادقفباننأ،ةقرافملانُمكتو
ملاعلامكاحاهنأةيناسنإلاتنلعأامنيحف.انبناجنممكحتيأالبريست
.)يناسنإلاهدعبدقفيملاعلاأدب،اهسفنةظحللاهذهيف،ىلعألا

:ناتيعجرمةمث،هسفنهنعثدحتأاموهلفاههنعثدحتيامنإ
ةكرحلاوةيرحلابناسنإللحمستةدحاو،ةنماكىرخألاو،ةزواجتمةدحاو
نيبًائيشحبصيفهؤِّيشتمث،ةيداملارهاوظلابهيواستىرخألاو،رايتخالاو
.ءايشألا

ةزواجتملاةيعجرملانملكلخادًاعونتةمثنأىلإريشأنأبحأو
وهنوكلازكرمنوكينأنكميةزواجتملاةيعجرملالخاديفف.ةينومكلاو
.يناميإلاجذومنلاىلإدوقييذلارمألا،ةداملاملاعلقرافملازواجتملاهلإلا
ىلعرداقلا"ناسنإلا"وهنوكلازكرمنوكينأًاضيأنكمملانمنكل
دوقياذهو،ةعيبطلاىلعةيقبسأهلحبصتمثنمو،هتاذوةعيبطلازواجت
عونتلاسفنو.)يداحلإلا(»humanist«ينامويهلايناسنإلاجذومنلاىلإ
وأةيداحلإنوكتنأنكمييهف،ةينومكلاةيعجرملالخاددجوينأنكمي
نمراطإلخادعونتهنكلو،ىرخألاتايناكمإلاتارشعدجوتامك.ةيلولح
.ةدحولا

ةمثنإلوقلانكميالاذلو،ةنماكوةلماشوةيلكاهتعيبطبتايعجرملا:ج
ةيناسنإلامولعلاوداصتقالاوةسايسلايفةعونتموةفلتخم"تايعجرم"
ةيساسألاةيعجرملانوكتنأبجيةيرظنلاةيحانلانمف.ملعلاوةفسلفلاو
يفخلإ...ةيناسنإلامولعلاوداصتقالاوةسايسلايف-لقألاىلع-ةيئاهنلاو
لاكشأنملكشبعمتجملااذهبيصأالإو،ةدحاوامعمتجم



رمألاةياهنيفوكسامتلامدعويظشتلانميناعيسهنأامك،"اينارفوزيشلا"
له.تايولوألاديدحتىلعرداقريغهنأل،ةلماكىضوفيفطوقسنم
ةيعجرملانعةلصفنمةيداصتقاةيعجرمبةيحابإلاةيضقعملماعتلانكمي
لالخنماهعملماعتننأنكميلهليئارسإعملماعتننيحو؟ةيقالخألا
لماعتلانمدبالهنأمأ،لاجملابسحوفورظلابسحتايعجرمةدع
؟تايوتسملاوتالاجملالكيفىدبتتةدحاوةيئاهنةيعجرمبسحاهعم

ودعلاوهنمددحننأةيئاهنلاةيعجرملالالخنمنكميتفلسأامك
ىلإترشأدقو.يتايولوأيهامو،رخآلانموانأنم،قيدصلاوهنمو
تالوحتهنعجتنةيئاهنلاةيعجرملارييغتف،ةيفشلبلاةروثلاوةيسنرفلاةروثلا
ةعيبطوةيسايسلاةينبلاوعمتجملليقبطلاءانبلاريغتف،ةمخضةيسايس
ةيحيسمبازحأوةينيميةيحيسمبازحأكانهةبروأيف.ةمكاحلاةبخنلا
اهلكاهنكلو،ةئيبلانععفادتبازحأوةيداحلإةيعويشبازحأوةيكارتشا
لوبقوةصاخلاةيكلملامارتحايهوعمتجمللةيئاهنلاةيعجرملابلبقت
لصفوةطلسلالوادتأدبموتافالخلالحلةليسوكةيطارقميدلاتاءارجإلا
ةركفنمقلطنيبزحسيسأتنكميالراطإلااذهيفو.ةلودلانعنيدلا
تالوقمبهفلغينأهيلعفبزحفيلأتنييرصنعلادحأدارأاذإو،ةيرصنع
ىنعمب،ةثيدحلاةيبرعلاتاعمتجملاىلعهقيبطتنكمياماذهو.ةيطارقميد
لبقتتمادام،ةيناملعمأةينيدتناكءاوسبازحألافيلأتةيرحقالطإ
ةلئسألانعبيجننأانعسوبمثنمو.ةيمالسإلاةيبرعلاةيئاهنلاةيعجرملاب
هاجتتمصلامزلننأنكميله.ةيعجرملاهذهنمًاقالطناانهجاوتيتلا
عملماعتننأنكميله؟مواقننأبجياننإمأقارعلليكيرمألاوزغلا
ضرألاتبصتغاةلوداهنأرابتعاىلعمأ،راوجةلوداهرابتعابليئارسإ
جاوزلابحمسنف،دودحالبةيسنجلاةيرحلاقلطننأنكميله؟ةينيطسلفلا
ىلعًادودحعضنساننأمأ،"ةمدقتملالودلا"ضعبيفثدحيامكيلثملا
ةيرحله؟ةيمالسإلاةيبرعلاةيئاهنلاانتيعجرمنمًاقالطنا،ةيرحلاهذه
هتينبنعوهسفننععافدلايفعمتجملاقحبةددحماهنأمأةقلطمدرفلا
؟ةيئاهنلاهتيعجرمنمًاقالطنا

مكحتيتلاةيعجرملايهو،ةمكاحلاانبخنةيعجرمنيبزيمننأبجي:ج
مهتايحيفريهامجلاةيعجرمو،خلإ...ةيجراخلاةيسايسلاوةماعلاانتايح



نأبحأانهو.ةلودلاراطإجراخضعبلامهضعبعممهلعافتيفوةصاخلا
نمرخآلكشيه)نوريثكروصتيامسكعىلع(ةيتامجاربلانأىلإريشأ
رصحنينيذلا،"نيموزهملاوءافعضلاةينيوراد"اهنإلقنلو،ةينيورادلالاكشأ
عضولاعمفيكتلاوةميزهلاعضووعقاولارمألاةسايسلبقتيفمهرود
ىوقأللءاقبلانأنوفرعيمهف.)!برعلانمليئارسإديرتامكًامامت(نهارلا
يهفةينيورادلاامأ.ةوقالومهللوحالنيذلاءافعضلانممهو
نأنوفرعيو،كاردإلامامتكلذنوكردينيذلانيرصتنملاءايوقألاةيتامجارب
.مهتدارإهيلمتيذلاعقاولاعمفيكتلاومهلناعذإلاءافعضلاىلع
متهتال)ةينيواردلانأشاذهيفاهنأش(ةيدامةفسلفاهرابتعابةيتامجاربلاف
يف)ةَّلاحلا(ةنماكلانيناوقلالبقتامنإو،ةيداملاةموظنملاجراخميقةيأب
ةينيوراديأةيتامجاربلاةيؤرلاتنبتةمكاحلاانبخننأوهثدحام.ةداملا
انهنمو،هشيعنيذلاةميزهلاعقاوعمفيكتلااهمهحبصأوءافعضلا
وحنةلورهلايأ،خلإ...زيوكلاوةدحتملاتايالولاوليئارسإوحنةلورهلا
الينكلو.ةينيورادلايأ،ءايوقألاةيتامجاربباحصأيأنيرصتنملاوءايوقألا
بعشلاتاردقمبوناسنإلابنمؤأانأف،ةيؤرلاهذهةمكاحلابخنلاكراشأ
نمانيفخفنيذلا،هللابيناميإنمدمتسمناميإوهو،يراضحلاهنوزخمو
.كلذانررقنإيداملاحطسلازواجتىلعنيرداقانلعجو،هحور

زيمتتاينحنموأ،تاءانثتساًامئادةمثفاذلو،ةبكرمةيناسنإلارهاوظلا:ج
نأامعمتجملنكميف.ىرخأنعةيخيراتةلحرمزيمتو،رخآنعًاعمتجم
ةعقرمكحتةيوناثىرخأوةماعلاةايحلاةعقرمكحتةيئاهنةيعجرمىنبتي
مكاحلاجذومنلانيبًانايحأثدحييذلاضقانتلاانهنمو،ةصاخلاةايحلا
هتققحيذلايداملامدقتلابابسأنمهنأدقتعأو.دارفألاكولسولعافتوأ
يهةماعلاةايحلايفةيئاهنلاةيعجرملاتلعجاهنأةيبرغلاتاعمتجملا
ةايحامأ،عارصولتاقتوسفانتوةيدرفنماهيفامبقوسلاتايداصتقا
ةنملعمميقاّمإوةيحيسملاميقلاامإاهمكحتتناكفةصاخلادارفألا
يفةذخآةيئانثلاهذهنأىلإريشننأبجياذهعمو.اهنمةدمتسم
،دارفألاةايحلةصاخلاةعقرلاوزغتتأدبةيعارصلاةيداملاميقلانأولكآتلا
.مالعإلاشحوتوةلودلالوغتببسبرومضلاولكآتلايفةذخآلا

لاقامنيحةيئاهنلااهتيعجرمرييغترصميفةمكاحلاةبخنلاتلواح



ناكنإو.ةبروأنمةعطقرصملعجينألواحيسهنإليعامسإيويدخلا
راعشلااذههحرطبهنأًاكردمنكيمليويدخلانإلوقلابعراسننأدبال
نيفقثملانمةعومجمتءاجمث.ةيئاهنلاعمتجملاةيعجرمرييغتلواحي
قاحللايهةضهنلانأنعاوثدحتوبرغلايفاوملعتنيذلانييرصملا
.يمالسإيبرععمتجملةيئاهنلاةيعجرمللًاديدجًاحرطناكاذهو،برغلاب
عمتجمللةيئاهنلاةيعجرملاديدحتتلواحيتلاةيبرعلاةيموقلاترهظنكلو
كاردإوةبورعلايهةيئاهنلاةيعجرملاتحبصأاذلوً،ايبرعًاعمتجمهرابتعاب
حاتفنالارصعءاجمث.ةمألاهذهثارتنميساسأنوكممالسإلانأ
تأدبمث.تاهرتلاهذهرخآىلإةينوعرفلارصموًالوأرصمنعثيدحلاو
ىتحعمتجملايفكالهتسالاوةملوعلاوةنملعلاوبيرغتلاتالدعمدعاصتت
امبنوكللةيبرغلاةيؤرلايهةيئاهنلاهتيعجرممسق،نيمسقىلإمسقنا
ةيبرعلاةيئاهنلاهتيعجرمبكسمتمرخآمسقو،ةملوعوةنملعنماهيف
.ىرخأًانايحأةحتفنمةقيرطبوً،انايحأةقلغنمةقيرطبةيمالسإلا

موهفمليعفتلالخنميمالسإلاباطخلاريوطتلتالواحمةمث:ج
نأنودكؤينييمالسإلانييكرحلاونيركفملاضعبأدبذإ،ةيئاهنلاةيعجرملا
نعةلصفنمنوكتنأنكميالةيعامتجالاتايلمعلاوةيسايسلاةيلمعلا
هتيعجرمانعمتجمددحينأةرورضبنودانيمهفاذلو،ةيقالخألاميقلا
انعقاونمعبان،عاولكشب)اهنمةعبانلاميقلاةموظنممثنمو(ةيئاهنلا
ثدحتثيحةنهارلاةلحرملايفةصاخ،انتايلاثموانتاحومطوانتامسوانتفاقثو
ذإ،اناؤرواننادجولةريثكةيفاقثوةيفرعموةيركفتاقارتخاتقولالاوط
وأةيعجرمالبانعمتجمكرتننأنكمملاوأيقطنملاوأعقوتملانمسيل
.جراخلانمةيعجرمدروتسن

بزحلاوسسؤمف،طسولابزحةيمالسإلاتاعامجلاهذهزربأنمو
ًاساسأوًالصأةدمتسمةيفاقثلاانتيصوصخوةيراضحلاانميقنأىلإنوبهذي
مأاوناكنيملسم،ةفاكنويرصملاهبنمؤييذلايراضحلامالسإلانم
مارتحالحمنطولااذهيفةماعلامالسإلاةيعجرمنأنوريمهو.نييحيسم
نويحيهبيذلامهنيدةيعجرمنيملسملاىلإةبسنلابيهف،نيعمجأهينب
ةراضحلاةيعجرمنيملسملاريغىلإةبسنلابيهو،نوثعبيونوتوميهيلعو
،مهتداقومهؤاملعومهوركفمعدبأاهلظيفو،مهدالبتزيمتاهبيتلا



دوهشمروداهلكاهتازاجنإيفمهلو،مهوسيدقومهظاعوقطناهتغلبو
ًادحأدعبتستالةيئاهنةيعجرمكةيمالسإلاةعيرشلاو.روكنمريغدهجو
هللاةعيرشنأىلعدكأو،ةماعلاهلوصأيف"نيدلا"ةدحوررقمالسإلاف"
.ءاخإلاوحلاصلالمعلاوناميإلانمةتباثدعاوقىلعموقتسانللىلاعت

صوصندرجمتسيلةيعجرماهتفصبةعيرشلانأبزحلاجمانربدكؤيو
.ريثكباذهنمقمعأةلأسملاف،مكاحملامامأاهقيبطتمتيماكحأوأىلتت
مهكولسيفاهيدهبسانلايدتهيةيعجرمريياعموةيميقةموظنمةعيرشلاف
نوكتذإةعيرشلاو.ةصاخلاوةماعلامهتايحيفمهسفنأمامأو،نوناقلامامأ
ةكرحتمةيلمعيهامنإوةنكاسلاميقلانمةعومجماهنأينعتالةيعجرم
ةيناسنإلاسفنلاةمرحنم؛ةعيرشللةماعلادصاقملاقيقحتىلإفدهتةيح
ماعلالاملاةمرحوداقتعالاةيرحوةايحلايفهرودليعفتولقعلاظفحو
.ناسنإلاةماركوضرعلاةنايصوصاخلاو

مهنإفةيئاهنةيعجرماهنأىلعةعيرشلابزحلاوسسؤمحرطيامنيحو
عضوماهعضووً،اعيمجةايحلابناوجعمةلعافتماهلعجىلإنوعسي
،للشلابعمتجملاةكرحبيصتاليتلاتاداهتجالاريختقيرطنعقيبطتلا
،ةيساسألااهتايلكوةماعلاةعيرشلادصاقمبءيضتستةيرشبتاداهتجايهو
دقنلاودرلاوذخأللةلباقو،أطخلاوباوصلالمتحتتاداهتجالظتاهنكلو
نمونامزلنامزنمريغتلاورظنلاةداعإلًاضيأةلباقاهنأامك،ةعجارملاو
.ناكملناكم

ءانبألةيئاهنةيعجرمنوكتلةعيرشلاموهفمقيبطتلةيلوأةلواحميفو
يساسألاطباضلاوهةنطاوملاموهفمنأبزحلاجمانربررقي،لككعمتجملا

نأيحيسملايرصملانطاوملاقحنمف،دحاولانطولاءانبأنيبةقالعلايف
وأًايضاقنوكينأعيطتسيهنإيأ،رخآنطاوميألثمبصنميأىلوتي
قيبطتوةاواسملاولدعلاقيبطتنأبزحلادكؤيامك.ةيروهمجللًاسيئر
يفيباقعلاماظنلاامأ،ةعيرشلارصانعيهةيرحلاوةيطارقميدلاوىروشلا
.شاقنللعضاخوهف،ايندلالك

تايلاكشإلانمًاريثكلحيةيئاهنلاةيعجرملاموهفمنإفنيرتامك
ملنإيرصملاعمتجملايفيناملعلاينيدلاباطقتسالاةدحنمففخيو
ً.امامتهيفصينكي



تاحلطصملاوميهافملانمريثكفيرعتةداعإةلواحملكعفديذلاام:س
؟ةيناملعلاكلذيفامب

نأىرأذإ.فيرعتلابةصاخةيجهنمةيضقحرطأنأبحأًءادتبا:ج
ىضوفلانمعونىلإايدأواطلتخاوالخادتتافيرعتلانمنيعونةمث
نمتاعقوتلاولمألانعربعتيتلا"ةيدرولا"تافيرعتلاةمثف.ةيركفلا
نوكتامًاريثكو.عقاولايفلعفلابققحتامةمثىرخأةيحاننمو،ةيحان
مادختسايفنيثحابلانمريثكرمتسياذهعمو،ةعساشامهنيبةوجفلا
امنأحضتانأدعبىتحمجاعملايفتدرويتلاةيدرولاتافيرعتلا
.فلتخمدجعقاولاضرأىلعققحت

ملعلامادختسااهنأبةثادحلاتفّرُع،لاثملاليبسىلعةثادحلاذخأنلو
نأوهتحلصملةعيبطلارخسينأناسنإللنكميثيحبلقعلاوةينقتلاو
يتلاةيوقلاةيزكرملاةلودلاراطإيفكلذو،هسفنىلعواهيلعرطيسي
ققحيسيذلاةثادحلاملحقيقحتلريهامجلادنجتوتاططخملاعضتس
حماستلاوةيطارقميدلابةثادحلافيرعتلااذهطبريو.ةيضرألاةداعسلا
لثملاحرطييذلايأ،يلاثملاوأيدرولافيرعتلاوهاذه.خلإ..مدقتلاو
ةثادحلاف.ريبكدحىلإفلتخمرمأعقاولايفققحتامنكلو،ىلعألا
ىلعو.ةرمتسملابورحلاوةدابإلاورامعتسالابةيادبلاذنمتطبتراةيبرغلا
ملاعلاىوتسمىلعةراجتمهأيهتحبصأحالسلاةراجتنإفلاثملاليبس
.ةيئيبلاةمزألاىلإىدأورشبلاكهنأيذلاكالهتسالاتالدعمتدعاصتو
ققحتامءوضيفةثادحلافيرعتداعينأبلطتتةقحلاةيملعلاةيؤرلا
.ليبقلااذهنمءيشثدحيملاذهعمو،عقاولاضرأىلع

هرابتعابرشععساتلانرقلارخاوأيففرُعةيناملعلاحلطصم،لعفلاب:ج
ىلإيدؤيسهنأدبالاذهنأكاذنآروصتلاناكو،"ةلودلانعنيدلالصف"
رشتنتوضرألايفمالسلالَحيف،عمتجملاتالكشملحو،ةيطارقميدلاوةيرحلا
يفتدروامك"ةلود"ةملكنأظحالينكلو.حماستلاوةوخألاوةبحملا
ينعتيهف،ددحميراضحويخيراتنومضماهلركذلافنآفيرعتلا



نأامك.ةرشابملاةيداصتقالاوةيسايسلاتاءارجإلاوتاسسؤملاىلوألاةجردلاب
ًانايكوةريغصةلودتناك،فيرعتلاَعِضُونيحرشععساتلانرقلايفةلودلا

،)نآلالاحلاوهامك(مخضيمالعإويوبرتوينمأزاهجاهعبتيالً،افيعض
نمريثكتناكو.نامزوناكميأيفنطاوملاىلإلوصولااهنكميالو
تاعامجلااهريدتتناكف،ةلودلاةرطيسجراخلازتالةايحلاتالاجم
يميلعتلاماظنلاو.ةفلتخملاةيقالخألاوةينيدلااهتاموظنمنمةقلطنمةيلحملا
ملةصاخلاةايحلانأامك،ةلودللًاعضاخدعبنكيمللاثملاليبسىلع
فيرعتنأظحاليو.دعباهتمحتقادقمالعإلالئاسووأةلودلانكت
ةلكشمهاجتتمصلامزليةلودلانعنيدلالصفاهرابتعابةيناملعلا
.دحاوعمتجمءاضعأاهيلإمكتحينأنكمييتلاميقلاةموظنموةيعجرملا
لاكشأ-ةحايسلاتالاكو-امنيسلا("ةذللاعاطق"هيمسأامنأامك
عتمتينكيملمالعإلاو.دعبرهظدقنكيَمل)زافلتلالثمةفلتخملاهيفرتلا
ةيداصتقالاتايلمعلاو.رضاحلاتقولايفامهبعتمتييتلاةنميهلاوةوطسلاب
اذهلك.نآلاهيلعيهيتلالومشلاوةماخضلاىلإتلصودقنكتمل
تلظو،ةياغللةعساوتناكةصاخلاةايحلاةعقرنأرمألاعقاويفينعي
.ريبكدحىلإةنملعلاتايلمعنعىأنمب

تاسسؤماهريوطتواهلُّوغتوةلودلاُقلمعتاهنم،تاروطتتثدحنكلو
ىلإلصتنأاهنكميثيحبيطوبطخأعباطَتاذةفلتخم"ةيوبرتوةينمأ"
وهحبصأامنإوًاقوسدعيملقوسلاو،ةايحلاتالاجملكودارفألالك
ةصاخ(مالعإلااذهنممهألاو.ةلودلاىلعنميهيًايطوبطخأًانايكرخآلا
ىلإلوصولاىلعًارداقحبصأورخآلاوهقلمعتولّوغتيذلاو)يئرملامالعإلا
فيرعتيفلخدتلاىلعًارداقحبصأهنأامك،نامزوناكميأيفنطاوملا
ةايحوهتايحتايصوصخصخأيفلخدتلاوهتروصديدحتوهسفنلناسنإلا
ةقيرطيأ،ةيكاردإلاهتطيرخديدحتيفو،هيعوالوهمالحأةغايصو،هلافطأ
لكشرّيغيئرملامالعإلاروهظنإ.هتاذلولب،هلوحنملوهعقاولهكاردإ
دهاشملاسلجيذإ،يقلتلاىلععجشيًالوأوهفةايحلابولسأوةيلستلا
سكعىلع(اهيفلمأتيلاهفقوينأهنكميال،ةعيرسلاةنولملاروصلاىريل

.)ىنعملايفنعمتيوةءارقلاديعيوفقوتينأئراقللنكميف،باتكلاةحفص
امم،قايسيأجراخنوكتامةداعزافلتلاانلاهلقنييتلاةنولملاروصلاو
هنإيأ،اهديرييتلاطقنلاىلعزكرينأةطقللاوأ»مليفلا«جرخملحمسي
انرصعيفةروصلانإ.اهثبييتلاةروصلاىلعهديرييذلاىنعملاضرفي
ةيصاناوكلمتدقةدحتملاتايالولايفمهنأةصاخ،ىربكةوطساهلحبصأ



ةسسؤميأدجوتالوةبختنمريغةسسؤمةبسانملابمالعإلاو!ةروصلا
مجناذهلك.اهبمازتلالاهيلعةدوجريياعمدجوتالو،اهتلءاسمواهتبقارمل
،راطإلااذهيف.ةصاخلاةايحلا-ءافتخاًانايحأو-رومضوقييضتهنع
نأردجألانمسيلأ!؟ةلودلانعنيدلالصفنعثدحتننأنكميفيك
ةايحلاىلعمهتنميهومالعإلاىلع)قوسلاو(ةلودلاةنميهنعثدحتن
طاشنلانأامبو!؟لككناسنإلاىلعلب،نيدلاىلعومالحألاىلعوةصاخلا
نمسيلأ،ةجردلاهذهىلإًالماشحبصأيمالعإلاويداصتقالاويسايسلا
يداصتقالاطاشنلااذهلو،ةلودلاهذهلةيئاهنلاةيعجرملاةيضقةراثإلضفألا
!؟مالعإلااذهلو

رمأامنإو،ةلودلانعنيدلالصفسيلعقاولاضرأىلعلكشتيامنإ
تايلآامنإوبسحوةلودلادعتملةنملعلاتايلآف.كلذنمًالومشرثكأ
اهمهأنمنابسحلايفةيناملعلافيرعتاوّكسنماهعضيمل،ةريثكىرخأ
امنيحاذلوً،امئاقميدقلافيرعتلالظهِّلكاذهعمو.قوسلاومالعإلا
هاطختيذلافيرعتللامنإو،عقاولاىلإريشيالوهف"يناملع"ظفلمدختسن
ءوضيفسيلوفيرعتلاءوضيفةيناملعلانأشبراوحلاروديو،عقاولا
-ةثادحلاةمزأ:لثمتاحلطصمرهظتتأدبو.ققحتيذلاعقاولاتايطعم
يفةيبلسبناوجفصتاهلكيهو.خلإ...نُّثوتلا-عُّلستلا-ؤُّيشتلا-بارتغالا
رهاوظلفصواهنأكو،دحاوٌراطإاهمظتنينأنود،ةيناملعلاتاعمتجملا
اهيلإرظنلامتاذلو،اهلمشيالةيناملعللعئاشلافيرعتلاف.ةفلتخم
ملعنأيروصتيفينعياذهلك.ةيناملعلانعةلقتسمرهاوظاهنابسحب
لكبطيحيلماشبكرمحلطصمىلإلصوتلايفقفخأيبرغلاعامتجالا
تاروطتلاترهظامدعبو،عقاولايفتققحتامكةيناملعلاةموظنملابناوج
ةيناملعلابةطبترملاتاساردلامهأنأدجناذل.اهيلإترشأيتلاتالوحتلاو
وأ"علستلا"لثمىرخأءامسأتحترشنتامنإو،مسالااذهتحترشنتال
مظعمامأ."دحاولادعبلاوذناسنإلا"وأ"ةيمكلاوةيلآلاجذامنلاةنميه"
فيرعتلاراطإيفرودتيهفةيناملعلامساتحترشنتيتلاتاساردلا
فيرعتةداعإتررقامنيحاذلو،ةلودلانعنيدلالصفيأ،ميدقلا
تأرقامنإو،بسحوةيناملعلانعةيبرغلاتاساردلاىلإعجرأمل،ةيناملعلا
تالدعمدعاصتنعةمجانلاةيبلسلارهاوظلانعتاساردلانمًاريثك
.ةيناملعرهاوظاهرابتعاباهيلإراشياليتلاو،ةميقلانعلصفنملاثيدحتلا

ناسنإلانأضرتفيوهف،يحطسراعشةلودلانعنيدلالصفراعش
لصفنكميو،يحورمسقويداممسق،نيمسقىلإهميسقتنكمينئاك



يفرخآلاوةماعلاةايحلايفبناجسراميثيحبًامامترخآلانعدحاولا
مواقينموةينيطسلفلاةمواقملاوضع.ليحتسمرمأاذهو،ةصاخلاةايحلا
نأمأ،يتاذيسفنمأ،يحورينيدمأ،يداميموقهعفادلهرامعتسالا
ىثنأيدترتامنيحو؟رخآلانعدحاولالصفنكميالوةبكرمهعفاود
نممأ،ةضحمةيحورمأ،ةضحمةيداصتقااهعفاودله،باجحلاةملسم
نمبرغلايفامصخشمأسيامنيحو؟يعامتجالاطغضلامأ،ةضوملاليبق
ضفريناسنإيأ،»hippieيبيه«ىلإلوحتيهتايحيفىنعملابايغ
مأبسحوةيداصتقاهعفاودلهف،دارفألايفهمكحتويكالهتسالاعمتجملا
ناسنإلاوهةثيدحلاةيعانصلاتاعمتجملايفىلعألالثملانإً؟اقمعرثكأ
هلوحنمتاراشإلاىقلتييذلاوعمتجملانيناوقلًامامتعاصنييذلاحجانلا
حاجنلاةروطسأضفرييذلاناسنإلاجذومنوهف»يبيهلا«امأ،مالعإلانمو
عاصنيالوةايحللعمتجملاةيؤرضفريامك،ةثيدحلاةيكالهتسالاةيداملا
اذهلكنعنلعيوهو،اهلىدصتيومالعإلانمهيتأتيتلاتاراشإلل
دحلاىلإلصتنألواحتةيعامجتانوموكيفشيعلاوةثرلاسبالملاءادتراب
ً،امامتسكعلاامنإو،ةيداصتقاعفاودتسيلانهعفاودلانإ.كالهتساللىندألا
عمتجملالواحييذلايكالهتسالايداصتقالاناسنإلاىلعدرمتي»يبيهلا«ـف
ىلعًايقيقحًارطخلكشيهنإلوقلانكمياذلو.هيلعهضرفيكالهتسالا
تالدعمدعاصتورمتسملاومنلاهنأبمدقتلاتفّرَعيتلاةيعانصلاتاعمتجملا
يذلانيتاسفلاوللحلاىلغأءادترالثمةفلتخمًالاكشأذخأييذلاكالهتسالا
اهنمثعفتريلءايزألاممصمنمةعقوميأ»signé«نوكتنأنسحتسي
ةعزنلانمضيقنلافرطىلعفقت»يبيهلا«عفاودنإ.تارملاتارشع
هعفاودنإلوقلانكميلهف،كلذكرمألاناكاذإ.ةيكالهتسالاةيداصتقالا
ينيدلانعيسايسلالصفنكميالوةلخادتمعفاودلا؟ةيحورامبروةيسفن
بكرمحلطصمريوطتلًةجاحةمثنأترعشاذهلكل.يحورلانعيداملاو
.رضاحلاتقولايفةيناملعلاةرهاظلافصيل

لصوتللاهعبتأيتلاةيجهنملاتاءارجإلاضعبركذأةيادبلايفينيعد:ج
يذلاعقاولابناوجمظعمبةطاحإلاىلإفدهيةيناملعللديدجفيرعتىلإ
جذومنريوطتيفيبرغلاعامتجالاملعقافخإتظحالنأدعب.هتنملعمت
يفالخ"يناملع"حلطصمنأيلحضتانأدعبو،ةيناملعللبكرمولماش
قلطأاملالخنميليلحتجذومنريوطتبموقأنأتلواح،ةجردىصقأل



تاذةبراقتملاتاحلطصملانمةعومجمةساردلالخنمفيرعتلا"هيلع
يتلاتاحلطصملامظعمتعمجف."لخادتملاوأكرتشملايلالدلالقحلا
ةبراقتمتاحلطصميهو،ةثيدحلاتاعمتجملادقنوأفصويفمدختُست
هذهميسقتبتمقمث.اهسفنرهاوظلافصتاهنأل؛كباشتميلالدلااهلقحو
ةدحولادكؤتيتلاتاحلطصملامضيلوألامسقلا:نيمسقىلإتاحلطصملا
ةموظنميفناسنإلاباعيتساىلإريشتو،ةهجنميداملاويعيبطلانيب
،دييحتلا،عيبطتلا(اهيدهىلعهتغايصةداعإوةيداملاةيدحاولاوةداملا/ةعيبطلا
عمتجملا،يطارقونكتلاوأينقتلاعمتجملا،ةيمكلاوةيطارقريبلاجذامنلاةنميه
يتلاتاحلطصملاكلتاهلتفضأمث،)يتادألالقعلا،يعانصلادعبام
،َةلسوحلا،ةيداملاوأةينقتلاةينالقعلا(هذهباعيتسالاةيلمعرامثفصت
امأ.)طيمنتلا،ؤُّيشتلا،نُّثوتلا،عُّلَستلا،دحاولادعبلاوذناسنإلا،ةيدقاعتلا
كيكفتىلإريشتيتلاتاحلطصملاكلتمضيفتاحلطصملانميناثلامسقلا
رسلاعزن،ملاعلانعةسادقلاعزن،ضيوقتلاوكيكفتلا(هئافتخاوناسنإلا
نعناسنإلاةحازإ،ةيناسنإلاهصئاصخنمناسنإلاديرجت،رهاوظلانع
.)ةيرايعماللا،بارتغالا،ةيعامتجالاةينيورادلا،ةيصخشلاتامسلاطاقسإ،زكرملا
باعيتساويناسنإلاويداملا/يعيبطلاةدحوضرتفتتاحلطصملاهذهلكو
ىلإيدؤياموهو،ةيداملاةيدحاولاةنميهويداملا/يعيبطلايفيناسنإلا
جذومنلاتاحلطصملاهذهلكنمدرجأنأتلواحكلذدعبو.هكيكفت
)ةيلاثم(ةيناسنإةلاحىلإريشياهمظعمنأتظحالفً،اعيمجاهءارونماكلا
،زواجتلاورايتخالاىلعةردقملاوةيرحلاوةيلكلاوبيكرتلاولماكتلابمستت
،اهنعًازيمتم،ةداملا/ةعيبطلانعًالقتسمناسنإلااهيفنوكيةلاحيهو
ةيناسنإلاهنيناوقهليذلايناسنإلاهزيحيفكرحتيهنألاهنيناوقلًازواجتم
لكشياميهةلاحلاهذهفمثنمو،ةصاخلا)ةيراضحلاوةيعامتجالا(
ةيناسنإلاموهفمديعتسيهتدرجيذلاجذومنلااذه.هرهوجوناسنإلاةيناسنإ
ىلعناسنإلاةيقبسأضرتفيو،ةيئاهنلاةيعجرملااهلعجيوةكرتشملا
لوحزكرمتملاينامويهلايناسنإلاجذومنللرارمتساوهف(ةداملا/ةعيبطلا
هذهنمًالاقتناةمثنأىلإًاضيأريشتتاحلطصملاهذهنكلو،)ناسنإلا
يفةققحتموةيعقاوةلاحىلإةيضارتفالاةزواجتملاةيرهوجلاةيناسنإلاةلاحلا
.يداملايفيناسنإلانابوذبمستتةثيدحلاةيناملعلاتاعمتجملا

ةطيسبةغايصيفهحمالمصيخلتنكميًاجذومنتصلختسااذهلكنم
نميأ،يداملا/يعيبطلاىلإيناسنإلانمًالاقتناةمثنأينعتةيناملعلاً:ادج
هيلأتنملاقتنالايأ،ةعيبطلالوحزكرمتلاىلإناسنإلالوحزكرمتلا



اهنيناوقلواهلناسنإلاناعذإوةعيبطلاهيلأتىلإةعيبطلاعوضخوناسنإلا
.اهتايمتحلو

نيدلالصف"يهو،"ةيئزجلاةيناملعلا"هيمسأامنيبقيرفتلابتمق:ج
،"ةلماشلاةيناملعلا"هيمسأامىرخأةيحاننمو،ةيحاننم"ةلودلانع
نعنيدلالصفتال،هتالاجموهتايوتسملكبنوكللةلماشةيؤريهو
ميقلالكلصفتامنإو،بسحوةماعلاةايحلابناوجضعبنعوةلودلا
،رمألائدابيفةماعلاةايحلابناوجلكنعةينيدلاوةيقالخألاوةيناسنإلا
ةسادقلاعزنمتينأىلإ،هتياهنيفةصاخلاةايحلابناوجلكنعمث
.ةيلامعتساةدامىلإ)ةعيبطلاوناسنإلا(ملاعلالوحتيثيحب،ملاعلانعًامامت
ثيحب،ةصاخلاوةماعلاةايحلانمًالكلمشتاهنأل،ةلماشةيؤريهو
نإ.ةيبسنرومألالكحبصتوةيعيبطلاوةيناسنإلارهاوظلالكىواستت
،)ةيداملاةفسلفلانأشاذهيفاهنأش(ةلماشلاةيناملعلاروظنمنم،ملاعلا
هلَّلختتال،يوضعلكشبكسامتمملاع،هتاذةيعجرموهو،هتاذبفتكم
ةنماكةدحاونيناوقلعضاخ،تايئانثلاوأعاطقنالافرعيالو،تارغثةيأ
ةيدحاولابمستيملاعوهف،تانئاكلانمهريغوناسنإلانيبقِّرُفتالهيف
نماكدحاولاأدبملاو.)ةداملا/ةعيبطلاتافصاهلكيههذهو(ةمراصلاةيداملا
نوناقلا"وأ"ةكرحلانوناق"ىَّمُسيو،هزواجتيالملاعلايف)ٌلاح(
-رومألالكنأو،ةيداملاةيدحاولاةدايسينعييذلارمألا،"يداملا/يعيبطلا

،اهلَةسادقال،ٌةيواستم،ٌةيبسن،ٌةيدام-ريخألاليلحتلايفورمألاةياهنيف
ساوحلالالخنم)ةعيبطلاوناسنإلا(هرسأبملاعلاةفرعمنكميهنأو
ىلإامهليوحتوناسنإلاوةعيبطلانعةسادقلاعزنينعياذهلك.سمخلا
اللاحلاةعيبطبةلماشلاةيناملعلاو.هباسحليوقلاامهفظوي،ةيلامعتساةدام
ةيبسنلابالإنمؤتاليهف،تايلكوأتاقلطموأريياعمةيأبنمؤت
ةيناملعلانيبًافدارتةمثنأىلإبهذأيننإلب.ةقلطملاوأةلماشلا
وأةيداملاةيناملعلااهيمسأاذلو،ةيعارصلاةينيورادلاةيؤرلاوةلماشلا
ةيناسنإلاتاذلازواجتتيتلاريياعملابايغيفهنإذإ،ةينيورادلاةيناملعلا
وهءاقبلانأدجناذلو،ةوقلايهوعارصلامسحلةدحاوةيلآرهظت
نمًابارتقاتاموظنملابرقأيهةيعارصلاةينيورادلاةموظنملالعلو،ىوقألل
ةيناملعلالاكشأنملكشىرخألايهةيلايربمإلاو.ةلماشلاةيناملعلاجذومن



نإف،يبروألالخادلاىلعقبطتةلماشلاةيناملعلاتناكاذإف،ةلماشلا
.ةيلايربمإلالكشذخأيملاعلاةيقبىلعاهقيبطت

ةيناملعلا"هيمسأاملوبقيفةضاضغىرأالًايمالسإًاركفميتفصبانأو
عباطلاتاذةيداصتقالاوةيسايسلاتاءارجإلاضعبينعيناكنإ"ةيئزجلا
اموهو،ةيئاهنلاةيعجرملاديعبنموأبيرقنمسمتاليتلاو،ينفلا
،)مكايندرومأبملعأمتنأ..اوُرِّبؤتالوأاوُرِّبأ(:(لوسرلاثيدحنمهمهفأ
ةددحمةيدامةليصفتىلإفرصنيايندلاونيدلانيبانهلصفلانإيأ
امك.ةداملاحطسلةزواجتملاةينيدلاةيئاهنلاةيعجرملاسميالو)لخنلاريبَأت(
يفهرصحننأو،ايندونيدامنإو،ةلودوًانيدسيلمالسإلانأىرأيننأ
.لومشلابمستتةيؤرلنّيبملظهيفةلودلا

نأنمًامئادرذحأيننأىلإريشأنأدباللاؤسلااذهنعةباجإلل:ج
ةددحمةرهاظتسيلاهنأو،عنامعماجفيرعتدرجمتسيلةيناملعلا
ةسينكلالاومأةرداصملثم(ةحضاوتايلآلالخنممتتملاعملاةحضاو
اهضفروأاهينبتنكميوةطاسبوةقدباهديدحتنكمي،)ةيحابإلاةعاشإو
راكفألانمةعومجم-ضعبلاروصتيامك-تسيلاهنأامك.عاولكشب
يفتأشنراكفألاهذهنأو،نييبرغلانيركفملاضعباهغاصيتلاةيناملعلا
،ةلودلانعنيدلالصفتةديقعاهرابتعاب،ةيحيسملاةعيبطببسبةبروأ
لخادتةرهاظدهشيملبرغلانأك(هللهللامورصيقلرصيقلاميطعتو
ًاعويشتزرحأدقراكفألاهذهنأىلإنوبهذيمهو،)!ينمزلاوينيدلا
ةيبرغةيحيسمةرهاظةيناملعلامثنمو.اهتوطسوةسينكلاداسفببسب
هنأبهفصيضعبلالازياليذلا(برغلابًايوضعًاطابتراةطبترم،بسحو
نمأميفهللدمحلاونحنف،اهبنيملسملاومالسإلابةقالعالفاذلو،)يحيسم
رصانعىلإالةيناملعلاراشتنادوعي،يلازتخالاروصتلااذهبسحو.اهنم
ىلإدوعيامنإويبرعلاعمتجملاةينبيفةنماكةيركفوةيداصتقاوةيعامتجا
ةيبرغلاةيناملعلاراكفألاهذهلقنباوماقبرعلانيركفملاضعبنأ
،سانلانمعسوأةرئادمهتدلقمث،ةبخنلاءاضعأضعباهانبتف،"ةهيركلا"
يفةيناملعلاترشتنانأىلإًايجيردتعستيديلقتلاقاطنذخأمث
اهقيبطتوةيناملعلاراكفألالقنةيلمعنأىلإضعبلابهذيلب.انتاعمتجم



ًانايحأاهللاقيةيملاعةرماؤمامبروأ(مكحمططخملالخنممتت
عمتجميفةنملعلاتالدعمنمققحتللو.)!"ةيبرغ"وأ"ةيدوهي"وأةيبيلص"
ةنملعلاتايلمعلوانتيةيؤرلاهذهلثمبنمؤييذلاثحابلانإف،ام
اذهفّنَص،اهدجونإف،ةرهاظلااهتارشؤموةرشابملااهتايلآوةحضاولا
عمتجم،ةطاسبلكب،وهفاهدجيملنإوً،ايناملعًاعمتجمهرابتعابعمتجملا
!يناميإ

ةيناملعلليدصتلادوينمةمهمحبصتيلازتخالاروصتلااذهنمًاقالطناو
نعو)ةحضاولا(ةيناملعلاتاسرامملاوةيناملعلاراكفألاهذهنعثحبلايه
ةطاسببيهحالصإلايغبينمةمهمو.اهلقناهلالخنممتييتلاتاونقلا
ةيسايستاعيرشترادصإقيرطنع،تاسرامملاوراكفألاهذهةفأشلاصئتسا
هدعاسي(جراخلانمةدراولاراكفألاوروصلاىلعةمراصةباقرضرفوةنيعم
.)!لاحلاةعيبطبةماعلاتارباخملاويرسلاسيلوبلااذهيف

،ةحضاولاةيناملعلاتاسرامملاوراكفألاةيمهأنمللقننأنكميال:ج
ليوحتبصاخلايناملعلاموهفملاراطإيفرودتيتلاةيملعلاتاسسؤملاو
ةيناملعلاةيؤرللجوريامثاحبألانمجتنتف،ةيلامعتساةدامىلإملاعلا
لُّبَقتىلعكشالودعاستةيناملعلاراكفألاوتاسسؤملاهذهنإ.ةلماشلا
ضرفوراكفألالقنةيلمعىلعفرشأاذإًاصوصخو،ةيناملعلاُلثُمللسانلا
تايئاضفلانأامك.ةيزكرملاةلودلالثمةمخضةسسؤمةيناملعلاتاسرامملا
رُّوَصتلظياذهعمو.نادجولاةنملعيفًالاعفوًامساحًارودبعلت
لكشيوً،اجذاسًاروصتةحضاوتاسرامموراكفأةعومجماهرابتعابةيناملعلا
ةيعامتجالارهاوظللولب،اهلومشواهخيراتوةيناملعلاةرهاظلًاطيسبتوًالازتخا
.مومعلاهجوىلع

جذامنلانألثمةطيسبلاوةيهيدبلاقئاقحلاضعبلهاجتتةيؤرلاهذهو
يرورضنِّوكمو،يرشبعمتجميأيفنماكلكشبةدوجومةيداملا/ةيعيبطلا
اهنيدتغلبامهم،ةيناسنإةعامجةيأنأو،يناسنإلادوجولايفيساسأو
يفلماعتتنأدبال)ةيمالسإلاةمألاكلذنمضو(اهنيدبادهأباهكُّسمَتو
تاءارجإلالخنمدسجلاوةعيبطلاوناكملاونامزلاعمنايحألانمريثك
ةنملعلارصانعنإ.يداملافقسللزواجتيأنودةمراصةيدامةينمز
نملقتنتنأنكميو،نومكةلاحيفوشماهلايف،عمتجميأيفةدوجوم



ترهظنإ،ققحتلاىلإنومكلانمو)ةيئاهنلاةيعجرملا(زكرملاىلإشماهلا
يركفلاوجلاداسوةيتاوملاةيسايسلاوةيعامتجالافورظلاوةيخيراتلاةظحللا
.بسانملا

ةحضاولالماوعلاسيلهددحيامو،بيكرتلابمستييناسنإلاكولسلانإ
اهيعياليتلاةحضاولاريغةنماكلارصانعلارودف.بسحوةددحملاجماربلاو
مظعميفاهنإلبً،ايوقيناسنإلاكولسلاليكشتيفًاروديدؤتناسنإلا
ناسنإلاعيطتسييتلاةحضاولارصانعلانمريثأتلايفىوقأنوكتنايحألا
.اهديحيوأاهرصاحيوأاهاشاحتيف،اهدضهتدارإسرامينأ

ةددحملاراكفألانمةعومجماهرابتعابةيناملعلاةرهاظسردينَم:ج
.اهدصريفقفخيمثنمو،اهبناوجنمًاريثكلهاجتي،ةحضاولاتاسرامملاو
يتلابناوجلاهذهىلإالإريشياللوادتموهامك»ةيناملع«حلطصمنإ
تايلمعةرمثةيناملعلاف.هلولدمبةطاحإلانعرصاقلادوهف،اهيلإانرشأ
بناوجلكلمشتو،نماكيوينبرخآلاوحضاورهاظاهضعبةلخادتمةريثك
نمتايلمعلاهذهمتتدقو،ةنطابلاوةرهاظلا،ةصاخلاوةماعلا،ةايحلا
نمةذللاعاطقلالخنموأ،ةيمسرلااهتاسسؤمب،ةيزكرملاةلودلالالخ
اهنمو(ىرخألاتاسسؤملاتارشعلالخنموأ،ةصاخلاهتاسسؤملالخ
.اههفتأوأةيراضحلاتاجتنملامهألالخنموأ،)ةينيدلاتاسسؤملا

امفصول"ةنماكلاةيوينبلاةنملعلا"هيمسأامىلإريشأامًامئادفاذلو
،انلبرستتيتلاوً.اعويشوًاروهظاهرثكأوةنملعلالاكشأمهأهنأروصتأ
ةيراضحتاجتنملالخنم،انبناجنمروعشيأنود،اننادجويفلغلغتتو
اهلةقالعالوأةئيرباهلكودبتةيعامتجاتالوحتوةعئاشراكفأوةيموي
ًايتاومًابصخًاوجقلخت،رمألاعقاويف،اهنكلو،ةيناميإلاوأةيناملعلاب
ههِّجوتواهانبتينمكولسغوصتو،نوكللةلماشلاةيناملعلاةيؤرلاراشتنال
.ةيناملعةهجو

نشيزينابرإ«ندمتلاوعينصتلاتايلمعةنملعلاتايلآمهأنم:ج
urbanization«،زيكرتىلإيدؤييذلا،»ندملايفةايحلاطمنراشتنا«يأ

ريغنماضتلانمةديدجلاكشأروهظىلإو،ةدودحمةعقريفرشبلا



عنصملاراشتناو،ةايحلاعاقيإعُراَستو،ةيرسألاوأةيورقلاوأةيلبقلالاكشألا
ةيناسنإلاوةيقالخألاميقلاشيمهتو،ةيزكرموةيساسأتادحوك)قوسلاو(
بلطلاوضرعلاوءارشلاوعيبلانيناوقوقوسلاتايقالخأةنميهو،ةينيدلاو
ًايسفنوًاينهذًادادعتسادِّلوتةيوينبلاتاروطتلاهذه.يناسنإلانادجولاىلع
نعلصفنميمكيلآيسدنهلكشبعقاولاعملماعتللنطاوملاىدل
نمضو(عقاولانأبناميإلااهيفومنييتلاةبصخلاةبرتلاقلختامك،ةميقلا
ةلصفنمةيبسنةدامالإوهنإ)يناسنإلاكولسلابناوجنمريثككلذ
ميقلانأبو،ةيداملاةعفنملاةدايزوةذللاميظعتلفظُوتةميقلانع
ةينبىلعأرطتيتلاتالوحتلانإيأ.حلصأللءاقبلانأبو،ةيبسنةيقالخألا
املقألاىلعوأ،ةلماشةيناملعةيقالخأةيفرعمةيؤردلوتاهسفنعمتجملا
دادعتسالايأelectiveaffinityلدابتملادادعتسالاعامتجالاملعيفىمسي
نمراكفأاهيفومنتنأنكمييتلاةبصخلاةبرتلاوأةرهاظلايفنماكلا
.نيعمعون

ةنملعلاتايلآمهأنمةئيربلاةفولأملاةيراضحلاتاجتنملادَُعت:ج
هيدترييذلا»T-Shirtتريشيِّتلا«ـبًالثمبرضنلو.ةنماكلاةيوينبلاةلماشلا
يذلاءادرلانإ.»الوكاكوكبرشا«ًالثمهيلعبتكدقولجروألفطيأ
امبرو،دربلاورحلانمهتياقولوناسنإلاةروعرتسليضاملايففَّظُويناك
ناسنإلاحبصأثيحب»تريشيِّتلا«ةلاحيففِّظُودق،ةيوهلانعريبعتلل
مث،ةداملا/ةعيبطلاوساوحلاملاعلةزواجتمريغ،اهلةيصوصخالةحاسم
يهو)لاثملاليبسىلع(الوكاكوكلاةكرشةمدخيفةحاسملاهذهفظُوت
ردصلا(ًاعئابًاجتنمحبصيثيحبهّديحتوهتيوهءرملادقُفتفيظوتةيلمع
ةمرحمتسيلالوكاكوكلانأبملعلاعماذه(الوكاكوكللًاكلهتسمو)ةحاسمك
عمو،ةنملعلاتايلآنمةنماكةيلآحبصأ»تريشيِّتلا«نإيأ،)لالحيهف
.كلذنوكردينيريثكلانأبلوقلانكميالاذه

،ءيربوأدياحمرمأبسيلوهف،لزنملانعهسفنءيشلالوقنكميو
يفرثؤتنوكللةيؤردِّسُجيامًةداعوهف،ةلهولوألءرمللىءارتيدقامك
ً،ايفيظوًايلمعلزنملاحبصيامنيحاذل.ىبأمأءاش،هيفشيعينمكولس
،رارسألاوةيصوصخلابثرتكيالوءادألاوةكرحلايفةءافكلاقيقحتىلإفدهي
ثاثأو.قمعلاوةيصخشلانمًاولخرخآلاوهحبصيتريشيتلالثمهنإف
،ةطاسبلاوةيفيظولامسابةيصوصخةيأظفلي،يفيظوًةداعلزنملااذه



لضفتةيناملعلاو(ةيصوصخلابايغعقاولايفينعتانهةطاسبلانكلو
نآلاليختنلو.)"يعيبطكيلخ"ةرابعانهنمو،بكرملالامجلاىلعةطاسبلا
ةقيرطىلعامبريُنبيفيظولزنميفنكسيو»تريشيتلا«سبليًاناسنإ
-رجروبماه(ًايفيظوًاماعطلكأيو)دادعإلاةقباسءامصلالتكلا(»بافيربلا«
لوحتينلفأ،يفيظوريرسىلعمانيو)ةيطمنةقيرطبهخبطمتياوأكيت
وأةيصوصخهتايحيفدَجُوتالفيكتميفيظوناسنإىلإناسنإلااذه
ريثينأنودرماوأنمهيلإردصياملكذيفنتىلعرداقناسنإ،رارسأ
يفةالصلايفيظولاناسنإلااذهميقيدق؟ةيفسلفوأةيقالخأتالؤاستةيأ
ةميقلاموهفمكاردإلةيداعمةئيبهلقلخيهلوحاملكنكلو،اهتيقاوم
.اهاودجوةزواجتملا

يتلا)ةعطاسلاوأ(ةرومغملاةيئامنيسلاةمجنلاهذهيفمكلوقامو
تجوزتيتلاتارملاددعوةايحلايفاهتفسلفواهتلوفطتايركذنعانثدحت
اهنأكورابخألاهذهفحصلالقانتتمث،اهجاوزأعمةعونتملااهتاربخواهيف
ءارغإلا"هتمسامعًارخؤمنهادحإتثدحتدقو!ةمكحلالكةمكحلا
سيلأ.هراوغأربستنأنكمياليذلايركفلااهقمعىلعلديامم،"يقارلا
ةميقللردصمىلإةمجنلاتلَّوحتذإمالحألاونادجولاةنملعًاضيأاذه
ةيعجرملااهلاوقأتحبصأو،ىذتُحتيتلاةودقلاوهاهتايحبولسأحبصأو
وأةصقارلاوأةينغملا»ةنالف«نأىلعفحصلاُرصت،اذهعمو؟ةيئاهنلا
مكحأةمكحوماكحأنعاهتمكحواهماكحأيففلتختالءايزألاةضراع
ةيأالو،ةيعجرمةيأباهلةقالعالةنيكسملاو.ةفسالفلاقمعأوءامكحلا
يذلااهدسجدودحبةروصحمملاعللاهتيؤرنإذإ،ةيقلطمةيأالوةميق
عماهتاربخنأامك.يبسنودودحمكشالوهنكلوً،اعئارنوكيامبر
ةيقالخأةيفرعمةيؤرلًاساسأحلصتال)ةريثمنوكتدقاهنأمغر(اهجاوزأ
انذخأاذإو.)ةيبسنرومألالكنأىرتةيمدعةيناملعةيؤرتناكاذإالإ(
،ةيسنجلاةيبذاجلاتاكلموتاصقارلاوامنيسلاتامجنهاوفأنمةمكحلا
وأةيناحورلابفصُوينأنكمياليذلاصاخلااهعباطاهلةمكحنوكتسف
لاوقأفصونوكيدقو!ةقيتعةيديلقتفاصوأنمهباشاموأةيقالخألا
عمهنكلوً،اقيقدًافصوماعلاقوذللوأقالخأللةيفانماهنأبةمجنلاهذه
ةيؤرةغايصةداعإيفاهراكفأوةمجنلاهبعلتيذلارودلاِّنيُبيالاذه
نمواهبناجنمامبر،عاوريغلكشبنوكللوهتاذلهرُّوَصتوهسفنلناسنإلا
ً.اعميقلتملابناج

ةئيربودبتدقيتلاةيراضحلاتاجتنملاضعبنأاذهلكيفانمهيامو



كئلوأنإذإ.ملاعللوانسفنألانتيؤرةغايصديُعتواننادجويفرثؤتًامامت
مأتناكةيحابإ(ةيكيرمألا»مالفألا«نودهاشيو،»تريشيِّتلا«نودترينيذلا
ًامكنودهاشيو،اهنوفقلتيوموجنلاحئاضفورابخأنوعمسيو،)ةيحابإريغ
مهتارايسبنوعرهيو،كالهتسالانمديزمبمهيوغتيتلاتانالعإلانمًالئاه
مهسفنأنودجيةعساشلاءارشلانكامأوزهاجلاماعطلاتالحملمهلمعنم
ةعومجميعوريغنعنونطبتسيولماشيناملعهُّجوتاذًاكولسنوكلسي
ةيأنودةلماشةيناملعاهرهوجيفيهتابغرلاوماهوألاومالحألانم
يفةالصلاميقيلازيالمهضعبناكامبرو.ةحضاووأةحيرصةياعد
.ةاكزلايدؤيواهتيقاوم

الهنإف،هذهةنماكلاةيوينبلاةنملعلالاكشألضعبلاكاردإمدعلًارظنو
دقف،اذهىلعو.ةيقيقحلاةنملعلاتالدعمديدحتيفقفُخياذلو،اهدصري
ةعيرشلانأررقيدلبلااذهروتسدنأل)ًالثم(ًايمالسإهرابتعابدلبفَّنُصي
نوكتدقهيفةنملعلاتالدعمنأعم،نيناوقلالكردصميهةيمالسإلا
نولازيالهناكسمظعمنكلوًايمالسإةرورضلابسيلهروتسددلبنمىلعأ
.اهيلإانرشأيتلاةنماكلاةيوينبلاةنملعلاتايلآنعىأنمب

»رجروبماهلا«نيلكأتامدنعِتنأ.قلقلااذهقحتستاهنأىرألب:ج
اذه»رجروبماهلا«نأرهظٍّلكىلعو،كنادجوةغايصديعيرمألااذهنإف
نمبلطتيهدادعإنأامك،ةحصلابةراضلانوهدلانمريثكلايوحي
،لزنملايفلثاممشتودناسدادعإهبلطتيامفاعضأةرشعقوفيامةقاطلا
يفىرنالنحنف،كنادجوةغايصيفةيسيئرةيضقءانبلاةقيرطورامعملاو
ةيمالسإلاةيبرعلاةيؤرللراثآوأرهاظميأيمالسإلاملاعلاندمنمريثك
سيلانتايحرهاظملكوءادرلاوماعطلاورامعملاحبصأدقل.دجسملايفالإ
مويلاحبصأمالسإلانأينعيامم،ةيمالسإلاةيبرعلاةموظنملابطابترااهل
مالسإلانأىرأامنيب.هدرفمبناسنإلااهسراميًادجةصاخةيروعشةلاح
شيعنيذلايكالهتسالاراعسللةليدبةيؤريهنوكللةلماكةيؤرحرطي
.هيف



يه»الوكاكوكلاورجروبماهلا«ـكقباسلاعطقملايفهتركذاملك:ج
خيراتيف.ةيناسنإتاكرتشمتسيلوةيبرغلاةيداملاةراضحللصاخجاتن
ًادئاسناكاموهو،اهسفنباهماعطدُعتيتلايهسانلاًامئادتاراضحلا

ةرهاظامأ.نيرشعلانرقلانمتاينيتسلاىتحبرغلايفىتحو،ملاعلايف
وأريستتنأوكلهتسمكتنأهلكأتو،لبقنمهدادعإمتدقماعطلكأ
ةيؤرلاىلإهبنتننأدبالو،يرشبلاسنجلاىلعةديدجةرهاظهذهف،يرجت
ناسنإلالوحتيهوً،اديحوًاسايقمةعرسلادمتعتةيؤراهنأ،اهءاروةنماكلا
الةيداملاةراضحلانعثدحتأامدنعانأو،ةلآلاهبشييطمننئاكىلإ
،ةيناسنإلارهاظملانمًاريثكبرغلايفنأل،اهاوسجتنيملبرغلانأينعأ
ةظفتحملارهاظملانمريثكويسنرفلاماعطلاونفوهتيبوترازتومبرغلايفف
اهنوكبزيمتتيهفةثيدحلاةيداملاتاجتنملاهذهامأ.اهتيصوصخواهتلاصأب
اقيسومنراقنلو.ةيناسنإلاةيصوصخللوةيبرغلاةيصوصخلل،ةيصوصخللةيداعم
ناسنإلاءادرب"تريشيتلا"و،ةيبرعلاوةيبرغلاةيكيسالكلااقيسوملابوكسيدلا
"ةراضحلادض"اهيمسأيتلاةيداملاةراضحلاهذهتاجتنمنأدجت،يبرغلا
تأدبًاقحيه.يعامتجاوأيراضحليكشتيألةيمتنمريغةراضحاهنأ
ةيقيقحلاةيكيرمألاةراضحلانأل،ةيكيرمأتسيلاهنكلةدحتملاتايالولايف
هذهتماقةيكيرمأةيراضحديلاقتةمثو.ةديرفلااهتامساهلةراضح
لكنأةلكشملانكلو.اهضيوقتب،دضلاةراضحلاهذه،ةديدجلاةراضحلا
فراجلادملاببسبلكآتلايفةذخآتايصوصخلاهذهلكوديلاقتلاهذه
يهلبقرشللةيداعمتسيلةيداملاةراضحلاهذهفاذل،ةيداملاةراضحلل
.ناسنإللةيداعم

.ةايحلاتالاجملكيفتلغلغتاذلولومشلابمستتةلماشلاةيناملعلا:ج
ىلإفدهتيضاملايفةضايرلاةسراممتناك.ةضايرلاملاعلاثملاليبسىلع
تقولايفمهتيلستونواعتلاىلعسانلابيردتوسفنلاودسجلابيذهت
ىوتسمىلعاهنأامك.ةرضحتمةقيرطبغارفلاتقونوضقيثيحبهتاذ



نمةيناودعلارشبلاتاعزنغيرفتلقيقرلاعارصلاىلعًابيردتتناكرخآ
ميقلاهذهلكنعًايجيردتتلصفناةضايرلانكلو.ةرضحتمتاونقلالخ
ريياعمحبصتو»valuefree«ةميقلانعةلصفنمو،اهتاذةيعجرمحبصتل
.ديحولاولفسألاوىلعألافدهلاوهرصنلازارحإحبصيو،ةيضايرةضايرلا
فارتحالاو.مهفارتحاوةضايرللًامامتنيبعاللاغرفتنعكلذدعبعمسنو
ةيناسنإةقيرطببعللاوغارفلاتقوةيجزتوةيلستلاةركفعمًامامتضقانتي
ةركيبعالرابكدحأةرمتلباق.ةايحلازكرمةضايرلالعجتيهف،ةرضحتم
.ملاعلاةيقبيفمدقلاةركنعةفلتخميهوةدحتملاتايالولايفمدقلا
نوكتنأبجيمهماسجأو،ةقئافةيندبةقايلباوعتمتينأدبالنوبعاللاو
هبلقيلحتف،مهملا.تامدصلالمحتمهنكميىتحةزرابمهتالضعوةمخض
،ةصاخلاوةماعلاهتايحبناوجلكبردملابقاريفيكو،هسؤبنعثدحتو
اذكونيتوربلانماذكلكأينأهنمبلطيوةيمويلاهتابجوبقاريوهف
نأهنكميالوهف.ةيسنجلاولبةيفطاعلاهتايحبقاريامك،تاورضخلانم
ةعجاضموأاهتعجاضمهنكميالو،عوبسأبةارابملالبقهتقيدصعمجرخي
،ءيشىلإناسنإلالوحتينأيأ"ؤُّيشت"حلطصممدختسيملوهو.هتجوز
تايالولايفةيوناثلاسرادملايف.هلثدحاملفصوقدأوهاذهنكلو
نممهلزانيسيذلاقيرفلاتاكيتكتةساردبمدقلاةركقرفموقت،ةدحتملا
سفنبمهءادأنوسرديامك.هلةقباسةارابملاهنوروصي»ويديفمالفأ«لالخ
جذومننمعبنيهنأمأ،بعللابوةيلستلابةقالعهلاذهله.ةقيرطلا
عفدتانهنمو.؟ديحولافدهلارخآلاةميزهوزوفلالعجي،يعارصيدام
.زئافلاقيرفلاءاضعألةيخسلاتآفاكملا

لُتقًارخؤمو،سانلاضعباهيفحرُجيكراعمبتايرابملايهتنتًاريخأو
ةنميهينعياذهلك.سيطولاةيماحةارابمدعبةيلاطيإيفةطرشطباض
.يمحارتلايناسنإلاجذومنلاعجارتويعارصلاجذومنلا

دانليبرغمبعال"عيب"متيفةضايرلاملاعقوسلاتايقالخأتمحتقادقو
ًالدباذلو.ةساخنلاقوسيفاننأكو،اذكهويبيلدانليلاطيإبعالو،يلاطيإ
ناسنإلللوألاكرحملالاملاىلإءامتنالاحبصيميقللونطوللءامتنالانم
مدختسينييضايرلانمريبكددعنعكلذدعبعمسنو.يداصتقالا
قيرفلاءاضعأىضاقتيو.رصنلاقيقحتلةعونمملاةطشنملاةيودألاوتاردخملا
لصتدق،مهئادأىلعةيخستآفاكميهو،مهلةأفاكمةلئاطغلابمزئافلا
ةيضايرلاتالوجلاىدحإيفلب.تاونسةدعليعماجذاتسأبترمىلإ
ةمقهذهو»BMW«ةرايسىلعزئافلاقيرفلاءاضعأنموضعلكلصح



ةيعجرملاوقيقرلاعارصلاونواعتلاميقنماذهلكنيأ!ةيناملعلامالحألا
هيلعترطيسوً،امامتعاطقلااذهقوسلاتايداصتقاتمحتقادقل؟ةيناسنإلا
،هنعةسادقلاعزنوناسنإلاءييشتمتو،ةيداملاوبلطلاوضرعلانيناوق
يأ،مسالاىوسةيناسنإلانماهيفسيل،ةنرمةيلامعتساةدامىلإلوحتو
.تداسدقةلماشلاةيناملعلانإ

هذه.يرافسلاةعيرسلاةبجولاوأ»ياوأكيتلا«ماعطبرخآًالثمبرضألو
ميقلانمةمخضةعومجمنعيلختلاينعتةيكرحلاةعيرسلاةبجولا
لكشيفهئاقدصأوأهترسأءاضعأعمءرملاسلجينألثمةمهملاةيناسنإلا
نموهناسنإلاف،ىتشعيضاوميفنوثدحتيفمهعمماعطلالوانتيلةقلح
يأ("اوسحلموشيعاولكأ"ةيرصملاةيماعلاةرابعلالعلو.هريغبسنتأي
بلاطأثيحبءابغلانمتسلانأ.هذهميقلاةعومجمىلإريشتً)اعم
نمريثكلءوجللاةرورضًامامتكردأانأف،تابجولاهذهميرجتوأميرحتب
،ةيمويلاناسنإلاةايحيف)يسايسلايداصتقالا(يداملاعباطلاتاذتاءارجإلا
كرحتتامدنعنكلو.ةيمتحولب،ةيرورضنوكتامًاريثكةعيرسلاةبجولاو
دقنوكن،رايعملاوةدعاقلايهحبصتوزكرملاىلإةيداملاتاءارجإلاهذه
،ءارفصلاساوقألاددعنأًارخؤمتأرقدقو.ةلماشلاةيناملعلايفانطقس
تسيلةيناملعلا!يبرغلاملاعلايفنابلصلاددعقوفي،»دلانودكام«ةمالع
ىدبتت،ةلماكةيفسلفةموظنميهامنإ،ةحضافوأةحضاوًالاعفأالوًالاوقأ
لكشبكردنالدق،تايكولسوتاءارجإوتايلمعوليصافتةعومجميف
.انريغلوانسفنألانتيؤرىلعو،انيلعاهرثأرشابم

راطإيفروديامهالكف،نيهباشتمنيفلتخمنيلكشذخأتنيدتلاةنملع:ج
،نمؤملايفهلإلالولحوهلاكشألاهذهلوأو.دوجولاةدحووةيلولحلا
ةبرجتوأةيروعشةلاحلالخنمهلإلاةفرعمنكمملانمحبصيمثنمو
ريمضلاوبلقلابًاصاخًارمأحبصيهلإلانإيأ،ناسنإلااهضوخيةيلامج
ةعيبطلاءاروامبًاناميإنيدتلانوكينأنمًالدبو.)يناسنإلا(يصخشلا
ةيقالخأةموظنمهيلإدنتست،يداملاحطسلازواجتىلعناسنإلاةردقمبو
ةقيرطنيدتلاحبصي،ةعيبطلاعمورشبلاينبعمناسنإلالماَعتمظنت
ةينادجوةيتاذةلأسميهو،بسحوهبروناسنإلانيبةقالعلاميظنتل
"ةيفوصنيرامت"يفنمؤملاقرغيو،هلكاشموعمتجملاباهلةقالعال،ةضحم



نمررحتينأناسنإلالواحيو.هعمدحوتلاوقلاخلاىلإلوصولاًالواحم
دوجولاةدحوويهلإلالولحللهلهؤيًايحورءافصققحيلةداملاناردأ
.ةيقيقحريغةيضرعهلةبسنلابةينمزلارومألالكحبصتمثنمو،ةيحورلا
نمو"باجحلاهنعًافوشكم"نمؤملاحبصيقولخملابقلاخلادحوتينيحو
لب("قلاخلابةصاخةقالعهطبرت"")ينافرعيصونغ(ملعبحاص"و"ءايلوألا"
تاقرافملانمنكلو.)ةيهلإلاةدارإلافرعيهنأًانايحأنماكلاضارتفالاحبصي
حبكوهتاذبيذهتلواحينأنمًالدبنمؤملانإفهجوتلااذهلةجيتنهنأ
هتاذىلعًازكرمتمًاصخشحبصي،هنيدميلاعتقيبطتقيرطنعاهحامج
انملاعحلصننأنكميفيكال،انسفنألصالخلاققحنفيكةيضقلاحبصتو
دهزلانأعمو.هللاةعاطلالخنميجراخلاعمتجملاسسؤنويلخادلا
صالخلاوهةلاحلاهذهيفنيدتلليساسألافدهلانإف،نارهاظفشقتلاو
ملاعوخيراتلابمامتهالانودونيرخآلابثارتكالانود،بسحويصخشلا
نمو.ضرألايفلدعلاقيقحتوركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاوةسايسلا
مايقدعومباسحوربقلاباذعوةيخزربلاةايحلاىلعزيكرتلامتيانه
مكارتولاقتنالارئاعشبمامتهالاو،كانهىلإانهنملاقتنالاةلحرو،ةعاسلا
ىلع"ليوحتلاةميق"فرعيناسنإلانأكو(اهباسحواهتميقريدقتوتانسحلا
،رومخوناملغوراوجنمهيوحتاموةنجلايفروصقلاددعو،)!ةقدلاهجو
يحور،ًالعفيداميدحاومامتهارمألاعقاويفوهانهمامتهالانإيأ
ىلإهبشياموهو،ةيقالخأءابعأنودوبيغنودةيبيغاهنإيأ.ً.امسا
.)قالخأنوداقيزيفاتيميهو(!ةرئاطلاقابطألابناميإلاامدح

نمًارهظمحبصتثيحباهسفنةينيدلاميهافملاوزومرلاعيوطت:ج
يدامريبعتايندلايفدرفلاحاجننأرابتعاب،نيرخآلاىلعقوفتلارهاظم
بستكتو،يلخادلااهانعمدقفتةينيدلارئاعشلانإيأ،هنعهلإلااضرنع
ةعاطنعريبعتلااهنمفدهلاحبصيالثيحب،ةضحمةيجراخةلالد
،ايندلايفحاجنلاوتاذلالوحزكرمتلاامنإو،هتاضرملءاغتباوهلإللناسنإلا
نينمؤملاةعامجونيدلانمةيمهأرثكأنيدتملادرفلاحبصي،رمألاةياهنيفو
حبصتو،)يصخشلاصالخلانمضتيتلا(ءوضولاةقيرطحبصت،اذلو.اهسفن
)اهسفنلوحةزكرمتملاتاذلانوددهتينيذلا(باتكلالهأةيحتةقيرط
يذلا(يبرعلانطولايفيكالهتسالاراعسلابابسأةفرعمنمةيمهأرثكأ
ثيحتاموكحلاوماكحلاملظدضفوقولانمو،)اهرسأبةمألاددهي



تاموكحلاوماكحللديبعىلإ،نييحيسمونيملسمنم،ةمألاريهامجلوحتت
نيدتلاحبصيوةنملعلاتالدعمدعاصتتمث.هدحوهللةيدوبعلانمًالدب
لصفنتفةيتاذلاقمعتتمث،ةيدرفلاةيلخادلاةداعسلاويسفنلاءودهللًاردصم
وهةذللانعثحبلاحبصيو،قلاخلانع)فدهك(ةيلخادلاةداعسلا
.)هتاذيفقراغلا"يبيهلا"ىلإدهازلاناتيرويبلالوحتياذكهو(قلطملا

وهيناثلالكشلانإفتاذلالوحزكرمتلاوهلوألالكشلاناكاذإ:ج
وأةعيبطلايفةيلجتمةوقحبصيقلاخلانأىنعمب،عوضوملالوحزكرمتلا

وأةعيبطلايفةَّلاحةوقحبصيًايجيردتمث،رمألاةيادبيفخيراتلايف
اهنيناوقوةعيبطلاوههسفنقلاخلاحبصيمث،اهعمًايهامتمخيراتلا
يهو،ةيئاهنلاةيداملاةيعجرملاةنميهينعييذلارمألا،هنيناوقوخيراتلاو
يأ،هدحولقعلابفرُعيهلإلانأباهيفءاعدالامتييتلاةطقنلاًاضيأ
،اهيفمكحتلاوايندلاةفرعماهقيرطنعمتييتلااهسفنةيئارجإلاتاوطخلاب
نيناوقنإفمثنمو،خيراتلاننسوةعيبطلاننسيههلإلاننسنأو
امةداعو.ةيداملاخيراتلاةكرحيفةدسجتمةيهلإلاةيانعلايهخيراتلا
)ديدجتلاوأ(ينيدلاحالصإلالكشىلوألاهلحارميفلوحتلااذهذخأي
ةينيدتاهاجتارهظتف،لقعلاوقفتيىتحينيدلاقسنلاةغايصديعييذلا
ةعيبطلاةساردلالخنمهلإلاةركفىلإلوصولاناكمإىرتةيبوبر
اماهدعبنمو،نايدألاةدحوةركفرهظتو،يحوىلإةجاحنوداهنيناوقو
هسفننيدلامجرتيةيمويلاةايحلاىوتسمىلعو."ةديدجلاتادابعلا"ىمسي
عقاولاونيدلاحلاصتيجيردتلابو،تادابعلانعًامامتةلصفنملاتالماعملاىلإ
نمهتيرايعمدمتسيً"ايعوضوم"وً"ايعقاو"نيدلاحبصينأىلإ،نايهامتيو
.عقاولا

ءاوسو،بسحوساوحلاولقعلابمأ،بسحوبلقلابهلإلافرُعءاوسو
لقعوةعيبطلانملكيفًالاحمأبسحوناسنإلايفًالاحهلإلاناك
رظُنيو،ةيئاهنةيعجرمكهزيمتوهلالقتسادقفيينيدلاقسنلانإف،ناسنإلا
يرستاليتلاةصاخلاهنيناوقهلةفلتخملاقاسنألانيبًاقسنهرابتعابهيلإ
ىلع(جنرطشلابعللدانىلإءامتنالاذئنيحينيدلاءامتنالاهبشيو.هيلع
ً،اضيأثدحينأنكميسكعلاو.)!نوسندورميسكميسنرفلاركفملالوقدح
دقفيو،يملعلاويلقعلاقسنلاوًامامتقباطتيلينيدلاقسنلادتميذإ
.يلقعلاوأيعيبطلاقسنلالثمينيدلاقسنلاحبصيو،هزواجت



يناملعلاجذومنلاةعاشإنكمي،نيقباسلانيطمنلالالخنم،هنأظحاليو
-بسحولقعلابفرعيهلإلا-بلقلايفهلإلا(ةينيدتاجابيدلالخنم
ةيناملعلاةيقالخألاوةيفرعملاجذامنلاديلوتنكميلب،)ةعيبطلاوههلإلا
امك،هسفنينيدلاقسنلالخادنمةيداملاةيعجرملاراطإيفرودتيتلا
يعونعيبرعلاملاعلايفنييداملانيينالقعلاضعبلعفيامكوازونيبسإلعف
.يعوريغنعوأ

هدعبدقفيينيدلاباطخلانأنيدلاةنملعلاكشأمهأنمومعن:ج
،بيغلاوةداهشلاملاععملماعتيباطخهنأرابتعاب(يزاجملابكرملا
ةيدحاولاتاريسفتلارهظتف،)فرعنالاموفرعنامو،لوهجملاوسوسحملاو
هنعفوشكملا(دهتجملانأضرتفتيتلا)ةينوقيألاةيقارشإلاوأةيفرحلا(
حبصيثيح،ةيقارشإليوأتةيلمعلالخنمنماكلاىنعملافرعي)باجحلا
خيراتلانوكيوأ،صنللحضاولاىنعمللةدوعنودهتاذةيعجرمريسفتلا
صنلاىنعمحبصيوأ،نامزلايفبيغلللماكلايفرحلاققحتلاعضوم
ةيملعلاتافاشتكالاو!خيراتلاثداوحىلإةدوعلابفاشتكاللًالباقسدقملا
ثداوحلسدقملاصنلاةيعبتينعييذلارمألا،)ملِعلابنيدلاريسفت(
.ةعيبطلانيناوقوةيداملاخيراتلا

)يبرغلاملاعلايفةصاخبو(نيدلاةنملعلةعئاشلاىرخألالاكشألانمو
يبسنلاو،ينيدلاويموقلالخادتيثيحب،ةينثإلاوةيموقلابنيدلاطبر
ةسينكلالكشاذهذخأينأنكميو،ةيداملاةيعجرملانميهتوقلطملاو
،ةيتناتستوربلاسئانكلاضعبلثماهعابتأىلعةروصقملاةسينكلايأ،ةيموقلا
ةيحيسملاسئانكلابرضلنويزانلااهسسأيتلاةيناملألاةسينكلالثمو
ةيموقلاتاذلاىلعةسادقلاءافضإلكشكلذذخأينأنكميامك.ةيقيقحلا
وهامكً،ادحاوًائيشيموقلاءامتنالاوينيدلاءامتنالاحبصيثيحب)ةيداملا(
قلطمىلإيناملألابعشلالّوحيزانلاعمتجملاف.ةيزانلاوةينويهصلايفلاحلا
ةيقالخأةموظنميداملاقلطملااذهنمدمتساو،ةيدامةيئاهنةيعجرمو
يويحلالاجملامضمت،اذهمسابو."عيمجلاقوفةيناملأ"لوقتةيدام
دوهيلالثم(اهيفبوغرملاريغةيرشبلارصانعلانمهريهطتمتو،ةيناملأل
نكميالتايلمعيهو،ةدابإلاوليحرتلاقيرطنع،)فالُّسلاورجغلاو
ةلماشلاةيناملعلاةموظنملانإذإ،ةقلطمميقةيأروظنمنماهتمكاحم
،ةداملايفةنماكةيئاهنةزيكرالإلبقتالو،ةزواجتمةيعجرمةيأضفرت



."ةيوهاملا"وةيفطاعلاوةيقالخألاواقيزيفاتيملايف،نولوقيامك،انطقسالإو

نأىلإريشننأدبالةيناملعلاةيجذامنلاةيلاتتملاهذهمهفنىتح:ج
الةيناملعلاروهظف،عئاشوهامعفلتخمهمدقأيذلاةيناملعلاخيرات
اهضفرىلإو،نيدلالاجروةيكيلوثاكلاةسينكلاداسفىلإيروصتيفدوعي
نكلو،ةدعاسمرصانعهذهنوكتدق.اهدضءاملعلاوريهامجلاةروثوملاعلل
بويجروهظىلإدوعتةيناملعلاتايادبف.كلذنمقمعأةيقيقحلابابسألا
روصعلايفيعاطقإلاداصتقالايأ،يعيبطلاداصتقالانعةلصفنمةيداصتقا
بويجلاهذه.تاجاحلاعابشإىلإفدهيناكيذلابرغلايفىطسولا
لصفنايأً،ايداصتقاسايقملاحبصأفحبرلافدهبتسسأةديدجلاةيداصتقالا
ةرتلجنإيفةيداصتقالابويجلاهذهمهأنم.ةيحيسملاميقلاةموظنمنع
،هريدصتواهفوصزجلةيشاملاةيبرتلمدختستتناكيتلايعارملاتناك
.دعباميفنّيبنسامك،ىرخأةيناسنإتالاجميفطمنلااذهرركتو

ةيناملعلاةيلولحلاةيلاتتملاأدبتو،ةيلولحلالاكشأنملكشةيناملعلاو
.هلقرافمريغ،هيف)ًالاح(ًانماكحبصيوملاعلايفنوكلازكرملحينيح
،ةزواجتملاةيعجرملايفتختو،)هيف(ةنماكةيعجرمنوكلاةيعجرمحبصتو
.سمخلاساوحلاملاع،يداملاملاعلااذهءاروًاملاعكانهنأضرتفتيتلا
اهدحوةداملا/ةعيبطلاوأ/هدحوناسنإلانوكينأامإلولحلازكرمنكلو
،لولحلازكرموهناسنإلاناكاذإف.ةلكشملارهظتانهو.ةيواستمةجردب
زكرميفاهعضيوهسفنلوحزكرمتيف،طئاسونودهلكنوكلاهجاويو
ال،هتاذبًايفتكم،هتاذةيعجرمحبصيهنإيأ،هديسهنأنلعيو،نوكلا
رهظتف،زكرملايهءاعمجةيناسنإلانوكترمألاةيادبيفو.اهيلإالإريشي
لقتسملايناسنإلاهرهوجديكأتناسنإلالواحيو)ةينامويهلا(ةيناسنإلاةعزنلا
هتاذضرفينأو،هتدارإةوقبةداملا/ةعيبطلازواجتينأو،ةعيبطلانع
.ملاعلاكسامتردصمةيناسنإلاهذهنوكتو،ءاعمجةيناسنإلامسابةيناسنإلا
ةلكشملحتوحماستللوعدتاهرابتعابةيناملعلانعنوريثكلاثدحتينيحو



ةلحرملاهذهىلإنوريشيمهنإفناسنإلانععفادتاهنأويفئاطلاناقتحالا
يفهنأثدحامف.بتكلايفالإدجوتالامبرلب،ًاليوطرمعتمليتلا
لقتني،لولحلاعضوميأ،زكرملانإف،ناسنإللةزواجتمريياعمةيأبايغ
عضوموهامقرعوأامةمأحبصيفهقاطنقيضيوءاعمجةيناسنإلانم
ميعزوأدئاقحبصيدقو.ةينويهصلاوةيرصنعلاوةيلايربمإلارهظتفلولحلا
وهيداعلادرفلاحبصيدقو.ةيشافلاوةيزانلارهظتف،لولحلاعضوموهام
لقيالهجوتوةداحةيدامةيصخشةيعفنةعزنرهظتف،لولحلاعضوم
.نيرخآلاوةعيبطلاةهجاوميفهسفنناسنإلادكؤيو،ةذللاوحنةدح

نكميلبقنمانرشأامكنكلو،لولحلللوألالكشلاوهاذه
ةيعجرم،زكرملايهحبصتف،لولحلاعضوميهنوكتنأةداملا/ةعيبطلل
ثرتكتاليهفمثنمو،اهسفنىلإالإريشتال،اهتاذبةيفتكم،اهتاذ
لكدرتيهف،هضارغأوهفادهأو،هماهوأوهمالحأو،هحارتأوهحارفأب،ناسنإلاب

ردصميهنوكتو.ةيدامرصانعةدعوأدحاويدامرصنعىلإءيش
نأبضارتفالادوسيو،اهلالخنمنوكلاكاردإمتيو،نوكلايفكسامتلا
ىلإيدؤيةيعيبطلاهتاذلوحناسنإلازكرمتف،اذلو.يناسنإلاقبسييعيبطلا
،ءيشلاوناسنإلانيبقرفتاليتلاةماعلاةداملا/ةعيبطلانيناوقلوحزكرمتلا
ةعيبطلاوناسنإلاةيئانثلوزتف،يداملا/يعيبطلازيحلاويناسنإلازيحلانيبو
ةداملا/ةعيبطلاىلإناسنإلادرةيلمعمتتو.ةيداملا/ةيعيبطلاةيدحاولادوستو
يف.)ةيناسنإلاةيدحاولا"بويج"ضعبرمتستاذهعمو(،هكيكفتمتيو
ةيسايسوةيداصتقا(ةفلتخمتالاجمىلإناسنإلاةايحمسقتهتاذتقولا
ةنماكلا(هنيناوقبسحكرحتيلولحللًاعضوملاجملكحبصيف.)ةيفسلفو
هيلعمكحلامتيوهتاذنمهتيرايعملاجملكدمتسيو.)هيفةلاحلاوأ
،ةيناسنإضارغأقيقحتنمالهضارغأقيقحتيفهتءافكىدمروظنمنم
ةينمزلا(هفادهأقيقحتيفهحاجنىدمنمهتيعرشطاشنلكبستكيو
.)ةسوسحملاو

طمنلارركتيمث.ةيداصتقاريياعمبلاثملاليبسىلعداصتقالاىلعمكحيف
لاجملاىلعمكحيمثنمو،هتاذةيعجرميسايسلالاجملاحبصيف،هسفن
،اهتاذةيعجرملاثملاليبسىلعةلودلاحبصتف،ةيسايسريياعمبيسايسلا
لصيفلايه،ةيناسنإوأةيقالخأسيياقميأجراخ،ةيبعشلاةدارإلاحبصتو
عضوموهولقعلاحبصيفةيجذامنلاةيلاتتملاتاقلحىلاتتمث.يئاهنلا
،ةيلقعريياعمبلقعلاىلعمكحيو،هتاذبًايفتكمهتاذةيعجرم،لولحلا
حبصيولب.)نفللنفلانعثدحتنف(ةيلامجريياعمبنفلاىلعمكحيو



طاشنلاىلعمكحيو،يفرعموأيقالخأراطإيأنعًالصفنمسنجلا
.)ءفكلاءادألا(ةيسنجوةيدسجريياعمبيسنجلاويدسجلا

ةايحلاىلإةماعلاةايحلانملقتنتوةلماشلاةنملعلاتايلمعلغلغتتمث
ةايحلوحتتامك،رهاظىلإنطابلاو،يجراخىلإيلخادلالوحتيفةصاخلا
دوستو!ةيعوضوملاةساردللةلباقةيدامةيملعةرهاظىلإةبكرملاناسنإلا
دوستو.ةبكرملاةيناسنإلاتاقالعلالحم)ةقيقدلا(ةيدقاعتلاتاقالعلا
.ةصاخلاوةماعلا،ةايحلاتالاجملكيفةينيورادلاميقلاوقوسلاتايقالخأ

تالاجملكلاصفناىلإيدؤياهمظعموأةيلاتتملاتاقلحققحتنإ:ج
ةينيدتناكأءاوس(هنعةجراخةيئاغوأةيرايعمةيأنعيناسنإلاطاشنلا
تتفتتف،ناسنإلاةضبقنمتلفتفاهنمررحتيو)ةيناسنإمأةيقالخأمأ
ةطبارتمريغةسناجتمريغتالاجمىلإلوحتتوةيناسنإلاةايحلاتالاجم
،ةفلتخملاةيئاهنلاهتيعجرملاجملكلحبصيذإ.طباراهطبريالةرثانتم
وأتاطاشنيأعماهكباشتمدعوفئاظولاوتاطاشنلاددحتديازتيو
حبصتفاهديشرتوأاهطيسبترمألاعقاويفينعياذهو.ىرخأفئاظو
اهعملماعتلالهسيف،ريبكدحىلإةلثامتموةيصخشريغرصانع
ةداع(ةطيسبةيليلحتجذامنلاهعاضخإواهيفمكحتلاواهتساردو)"اهتجلاعم"(
.ماعيمكيدامعباطتاذةيئارجإدعاوقو)ةيمك

،هتاذوههنإيأ،ةيداملاهتاجايتحاءوضيفهتاذناسنإلافّرُعيمث
يناسنإوهامعلصفني،ةيعامتجالاوةيعيبطلاتاطاشنلالكنأشهنأش
ناسنإلا(ناسنإلاناسنإلايفتخيف.ةيدامةيئاهنلاهتيعجرمحبصتويعامتجاو
كرحتييذلا،)يلكشلا/يجراخلاناسنإلا(يعيبطلاناسنإلارهظيو)ينابرلا
ريياعمبملاعلاىلعوهسفنىلعمكحيو،هحربياليداملا/يعيبطلازيحلالخاد
أدبتةلماشلاةيناملعلاةموظنملانإيأ،ةداملا/ةعيبطلاملاعنمةاقتسم
ملاع"هيمستلقتسمملاعيفاهعضتوناسنإلاملاعنمءايشألابحسب
ءايشألاملاعيفهعضتوناسنإلاملاعنمهسفنناسنإلابحستمث،"ءايشألا
.اذه

يفهبفذقيف،ةيلامعتساةدامىلإهليوحتوناسنإلاكيكفتينعياذه
درجم،اهلةسادقال،ةيواستمهيفرومألالك،ةقلطملاةيبسنلاهدوستملاع
،رشلاعمريخلاو،ملظلاعملدعلا،حيبقلاعمليمجلا،ةيلامعتساةدام
هنأينعيزكارملاددعتنكلو،هلخادهزكرميوحييناسنإطاشنلاجملكف



.ةثادحلادعباموةلماكلاةلويسلاملاع،زكرمالبملاع
،اهيلعًابيرغ،اهنعًالصفنمهدجتملاعلاةيناسنإلاتاذلاهجاوتامنيحو

اهنيناوقوةداملاةكرحلةعضاخةدياحمةيبسنةدامدرجمً،ايظشتمً،اتتفم
تأدباذكهو.ةلآضلاوبارتغالابناسنإلارعشيف.بسحوةمراصلاةيمتحلا
.زكرملانمًامامتهتحازإبتهتناوزكرملايفناسنإلاعضوبةيناملعلاةيلاتتملا

:ةيلاتتمتاقلحلالخنمًايجيردتناسنإلاةغايصمتت:ج
،ةيناسنإلاهتيلكنعًالزعنمناسنإلاىلإرظنلامتيرمألاةيادبيف)أ(

تايكرحللعضاخيداصتقاناسنإوهف،بكرملايعامتجالاهنومضمنعو
ةلئسأةيألأسيال،ةزيرغلانيناوقلعضاخينامسجناسنإوأ،ةيداصتقالا
.ةيدامتاباجإاهنعبيجيهنإفاهنمءيشهردصيفلاجنإو،ةيئاهنةيلك

ناسنإلا(ةبكرمريغةيدحاوةرهاظحبصيناسنإلانأينعياذه)ب(
،اهيلإدُريو،اهيفبوذيهنمربكأةدرجمتانايكلعضاخ،)دحاولادعبلاوذ
.هيلإيهدُرتالو

حبصيذإ،ناسنإلاةرهاظطيسبتلرمألاعقاويفيدؤياذهلك)ج(
ةلثامتم،ةيصخشريغ)ةساردللةلباق(ةيعوضوملارصانعلانمةعومجمدرجم
اهيفمكحتلاواهتساردو)"اهتجلاعم"(اهعملماعتلالهسيف،ريبكدحىلإ
عباطتاذةيئارجإدعاوقو)ةيمكةداع(ةطيسبةيليلحتجذامنلاهعاضخإو
.)ةايحلليداملاديشرتلاوهاذهو(ماعيمكيدام

تانايكلاضعبنإف،بسحوةداملاونامزلايفشيعيناسنإلانألو)د(
ًاداعبأبستكتودسجتتامةداع)ةلودلا-دسجلا-خيراتلا-قوسلا(ةدرجملا
-لماشيلك-قلغميدحاوماظن(ةداملا/ةعيبطلاتامسنمًاريثكو،ةيدام
ةيعجرم-هتاذبفتكم-عاطقنايأالوتارغثلاالوتايئانثلافرعيال
.)هزواجتنكميال-ةميقلافرعيال-ةيناسنإلاةيئاغلابثرتكيال-هتاذ
اهلنعذياهزواجتنكميالوةيدامةدسجتمةدرجملاتانايكلاهذهنألو
.اهعمىهامتيو،دحاولادعبلاوذناسنإلا

عقاولاةغايصةداعإيأ،"يداملاديشرتلا"يهةنملعلانأبلوقلانكميو
ةياغلاوةميقلانعلصفنملاةداملا/ةعيبطلاجذومنراطإيفيناسنإلاويداملا
تارابتعالالكداعبتساعم،)بسحو(يداملامدقتلاققحييذلالكشلاب
ةضماغلاوةبكرملاوةيفيكلارصانعلالكو،ةيناسنإلاوةيقالخألاوةينيدلا
،ةايحلاتالاجمفلتخميفدعاصتمويجيردتلكشب،رارسألابةفوفحملاو



لوحتيىتح،هيفةنماكلا)ةيداملا(نيناوقللًاعضاخلاجملكحبصيثيحب
.دعبلايداحأيفيظونئاكىلإناسنإلالوحتيو،ةيلامعتساةدامىلإعقاولا
ةءافكبيناسنإلاويداملاعقاولانملك)ةلسوح(فيظوتنكميمثنمو
ةياهنو(ةيطارقونكتلاةيجولونكتلاايبوتويلاملحققحتينأىلإ،ةيلاع
كلذنمضو،ءيشلكيفمكحتلاوءيشلكةجمربمتتنيح،)خيراتلا
زيحلارومضىلإيداملاديشرتلايدؤيو.هنطابوهرهاظ،هسفنناسنإلا
لاكشأنملكشوهف،مثنمو،لماكلازواجتلاراكنإوهئافتخاويناسنإلا
.ةلماشلاةنملعلا

ةلماشلاةيناملعلاةيلاتتملالصتنأدعبهنأبلوقلانكمي،ماعلكشبو
-حور/دسج-قولخم/قلاخ(تايئانثلاىحمُتاهتاقلحمظعميفققحتلاىلإ
ىلعهتردقموناسنإلاةيبيكرتكلذبىحمتو،)صاخ/ماع-نطاب/رهاظ
،درفلاناسنإلايفتخيف،)ةيداملا/ةيعيبطلاهتاذوةداملا/ةعيبطلازواجت(زواجتلا
نعةلقتسمةلوقمكهنايكيوذيوً،ايعامتجاوًايقالخألوؤسملا،يعاولا،رحلا
ناسنإلاةيبيكرتراكنإعمو.اهنمأزجتيالًاءزجحبصيو،ةداملا/ةعيبطلاملاع
ملاعلانعةسادقلاعزنتو،ةيداملاةيدحاولادوستزواجتلاىلعهتردقمو
ةضبقيفطقسيفتابثوأميقيأنمًامامتررحتيو،)ةعيبطلاوناسنإلا(
هتاجايتحاءوضيففّرُعييذلايعيبطلاناسنإلارهظيو،ةيداملاةروريصلا
هتاعلطتوهكولس،ةيدامهقالخأوهتاياغوهفادهأ،ةداملادودحهدودح:ةيداملا
،مثنمو.ةداملا/ةعيبطلانيبوهنيبلصفتةفاسمدجوتال،ةيدامهقاوشأو
لالقتسالانمردقبناسنإلاهيفكرحتيلقتسميناسنإزيحدجويال
جذامنلاراطإيفالإةساردللًالباقنوكيالهنإف،اذلو.ةيرحلاو
.ةيداملا/ةيعيبطلا

قرفأينكل،ةيناملعلاتبنينألًاحشرمناكيبرغلاعمتجملا،معن:ج
لوصأف،ىرخأةيحاننماهراشتناو،ةيحاننمامةرهاظلوصأنيبةداع
دقو.هبيبالتبتكسمأوهرسأبملاعلايفترشتنااهنأالإ،ةيبرغةيناملعلا
نأاهنيبنم،بابسأةدعلترهظاملوأيبرغلاملاعلايفةيناملعلاترهظ
اهنأل،كلذىلعريبكدحىلإدعاسهسفنةينامورلاةينانويلاةينثولالكش
اهنأالإ،تاينثواهنأعم،ةيماسلاتاينثولاامنيب،ةيئادبةيلولحةينثوتناك



ةيلهاجلارصعيفةيبرعلاةينثولاف،ديحوتلاوحنليمتراكفأاهيفترهظ
قرفدجوتتناكو،ديحوتلاوحنهجتتتناك،لاثملاليبسىلع،مالسإلالبق
ةركفنمتبرتقاوجرخمنعثحبتتذخأوةينثولانعرفنتتأدب
ةيروشآلاةيروطاربمإلالثمةيماسلاتايروطاربمإلانأظحاليو.ديحوتلا
لوصأهباتكيفيكستواكلراكركذو،ديحوتلاوحنليمتتناكةيلبابلاو
روشآةنهكاهبظفتحيناكيتلاةيرسلاةسدقملابتكلانأ،ةيحيسملا
ليبسىلعثدحتتتناكف،ديحوتلالاكشأنملكشىلإتلصولبابو
،"بصخلاروشآ"و"ضرألاروشآ"و"ءامسلاروشآ"و"رطملاروشآ"نعلاثملا
ةعيبطبكانهو.نيملاعلاهلإنعرمألاعقاويفثدحتتتناكبتكلانإيأ
يفامأ!دحاولاهلإللزمرهنأكسمشلاصرق،»نوتآ«ةدابعرصميفلاحلا
رصانعلابةقيصلةهلآلاتلظدقف،ةينامورلاةينانويلاةيبرغلاةينثولاةلاح
ةيعيبطلارصانعلايفةهلآلاتلحذإ،ةيلولحلانمعونداسو،ةيعيبطلا
ةدابعلالاكشأنمًالكشةينامورلاةينانويلاةينثولالعجامم،اهبتدحوتو
.animism)مزيمينألا(ةيويحلا

رهظياذهوًايقيقحًاينيدًاساسحإىطسولاروصعلايفةبروأتسرامدقو
روصعلانونفامأ،ةيديسجتةينامورلاةينانويلانونفلاف،نونفلايفىتح
موسرلابةرثأتمتناكءارذعلاةروصف،ةيديرجتيهفةيحيسملاىطسولا
وحنوحنييذلا)يراضحلايماسلاليكشتلاباهرودبةرثأتملا(ةيطنزيبلا
،اهسفنةيطنزيبلاةسينكلالخادىتحو.ديسجتلاىشاحتتاهنأىنعمب،ديحوتلا
ةيكيلوثاكلاىطسولاروصعلاةرتفدعبنكلو.تانوقيألاميطحتةكرحترهظ
نمبرضيهو،ةثدحملاةينوطالفألالكشيفىرخأةرمةيلولحلاتداع

رصعيفةيداملادوجولاةدحوحبصتلةيحورلادوجولاةدحوبورض
فحتمىلإبهذتامدنعو.ةلماشلاةيناملعلاتدلواهمحرنمو،ةرانتسالا
يداملاروصتلاىلإينيدلاروصتلانميجيردتلالوحتلااذهظحالترفوللا
،ةضهنلارصعتايادبعملوحتتدحاولادعبلاتاذءارذعلاروصف.يلولحلا
ةيلمعلاهذهرمتستو.دسجوءاضعأوفارطأهليرشبنئاكروصىلإ
.يوبيالبتايتفوورنومنيلرامىلإيهتنتنأىلإةيديسجتلا

ةيفرعملاةيؤرلا"محرنمتدلوةلماشلاةيناملعلانأىلإبهذأ:ج
ميقلالكنعهلصفتوَملاعلانعةسادقلاعزنتيتلا"ةيلايربمإلاةيناملعلا



،)ةليسوىلإامهلوحتيأ(ناسنإلاوةعيبطلا"لسوُحت"و،ةيناسنإلاوةيقالخألا
يناملعقلطميألنكميامك،هباسحلامهفظوينأ)نامربوسلا(ىوقأللنكمي
هذهتناكو.هسفنءيشلالعفينأ)خلإ...ىقرألاقْرعلا-ةلودلا(لماش
هلقعيفيرجتشويجلاتناكو،يبرغلاناسنإلالقعىلعةنميهمةيؤرلا
تماقدقو.هباسحلاهفيظوتلهتوهشدادزتوملاعلاماهتلالهتيهشعستتف
لخادلاىلعةيؤرلاهذهقيبطتب)برغلايف(ةلماشلاةيناملعلاةموظنملا
ةدامىلإهتلَّوحوهتنَّجدو،يداملاراطإلايفهديشَرتبتماقفيبرغلا
ةدابإيهةيبرغلاةيناملعلاةثادحلاةيادبنأىسننالأبجيو،ةيلامعتسا
ةلودلاتماقمث.عفنتاذتسيلةداممهرابتعابرمحلادونهلانييالم
،ةلودللالإءالولابنيدياليذلانطاوملاموهفمحرطبةثيدحلاةيناملعلا
نمحبصأاذلو.ةينيدمأتناكةيناسنإ،ةيقالخأةموظنميأقاطنجراخ
رماوألاىقلتييدنجىلإمثةيلامعتساةدامىلإنطاوملااذهليوحتلهسلا
اماذهو.اهتيناسنإالواهتيشحوتناكامهماهذيفنتبموقيوةلودلانم
ىلإدوهيلانمفولألاسرإنعيزانلالوؤسملا،نامخيأفلودأهبعفاد
قلطملايهف،ةلودلارماوأذفنينطاومدرجمهنإ:لاقذإ،زاغلانارفأ
نمررحتمناسنإىلإءيشلا/يدنجلا/نطاوملاليوحتدعبو.هتايحيفديحولا
شييجتبةثيدحلاةيناملعلاةلودلاتماق،ةعيطةيلامعتساةدامةميقلا
تكرحةميقلانمةررحتملاةيداملاةيناملعلاةيؤرلانمًاقالطناو،شويجلا
ىلإةعيبطلاتلوحو،ةيضرألاةركلاوزغبتماقفاهشويجةثيدحلاةلودلا

لثمةيناملعلاميقلالكءيشلا/يدنجلانطبتسادقو.بسحوهبعفتنيءيش
ىلعةيداملاةدئافلاباهمادختسادوعيةيلامعتساةدامىلإملاعلاليوحت
هدصحتتناكيتلاةميقلاضئافنمتدافتسايتلا،ةيبرغلاتاعمتجملا
،تاقبطلانيبلدعلابعزويةميقلاضئافنكيملةقيقح.ةيبرغلاشويجلا
ةياغللًاريغصةيبرغلاةلماعلاةقبطلاهيلعتلصحيذلابيصنلاناكذإ
هنكلو،ةمكاحلاةيرثلاتاقبطلاهيلعتلصحيذلاةميقلاضئافىلإسايقلاب
اهلالقتساةيبرغلاةلماعلاةقبطلادقفيل،ةيافكلاهيفامبًاريفوناكاذهعم
تاجابيدلاوةيتاروتلاتاجابيدلابةيداملاةيؤرلافيلغتمتو،يروثلااهيعوو
اميفاهفيزتبثةيملعاهللاقي،"تايرظن"اهدناستتناكيتلاةيرصنعلا
دبرعينأهقحنماذلوً،امدقتسانجألارثكأضيبألاسنجلانألثم،دعب
دبعتسيولتقيوديبيل)نيتكيرمألاوةيسآوةيقيرفإ(ةعساولاهللاضرأيف
ةعفنملابالإنمؤيالوهفهتمدخيفرِّخسينمرِّخسيودبعتسينم
نذإةلأسملا.ةدحاوةلمعلناهجوةيلايربمإلاوةلماشلاةيناملعلاف.ةيداملا



يتلاوضعبباهضعبرصانعلاطبرلةلواحميهامنإولازتخاةلأسمتسيل
ةردقملانمفعضيامم،رخآلاباهنمدحاوللةقالعالاهنأكوودبتدق
.انميهافموانتافيرعتلةيريسفتلا

.ميقلاةموظنمبهتقالعو،هفيرعتومدقتلاموهفمبطبترمهنيلوقتام:ج
ةليسوسيلوةياغحبصأهنإيأ،هتاذدحبًافدهحبصأيبرغلامدقتلا
لوهمنمثةيناسنإاللامدقتلاةيلمعنمثنإ.ةددحمةياغىلإلوصولل
ىقبتامميطحتنودنماهيفرمتستنأاهلنكميالو،ةيرشبلاهتعفد
عينصتلاجماربف.تاساردلاوتايئاصحإلابهعبتتنكمينمثوهو،ملاعلانم
طوطخىلإثولتلاتايوتسمتلصوأوةئيبلاترمدةقاطلاكالهتساوليقثلا
ةرثؤملاتاعانصلافقوبنآلاانبلاطييذلابرغلاةيلوؤسمكلذلكو.ءارمح
بلطلاىلعدنهلابودنمقلعتاعامتجالادحأيف.اننادلبيفةئيبلاىلع
،ثولتلاببستيتلاتاعانصلافقوبثلاثلاملاعلالودلهجوملايبرغلا
نوبراكلادعاصتوثولتلاتالدعمنمةلودلكبيصنبسحننأبلاطو
نرقلافصتنمنمامنإونآلانمأدبنالأبجيهنأفاضأمث،دياسكونوم
ذئنيح،نآلاىتحوةيعانصلاةروثلانمًءادتبايأ،نآلاىتحرشععساتلا
ثادحإيفبرغلاتاعانصةمهاسمةبسنلداعلكشببسحننأاننكمي
امأ،نوكلانيجسكوأنمهبيصنىلعديزيامذخأبرغلاف،ثولتلاكلذ
،عينصتلاتابتعىلعلازيالوهف،دعبهبيصنذخأيملفثلاثلاملاعلا
ةبرجتراركتنكميالهنأىرأيننإفكلذىلعو.هبلطضفرعبطلابو
هيمسأامانبسحاذإو،نوكلاريمدتىلإدوقيسهنأليبرغلايعانصلامدقتلا
لكصختةيعيبطرداصمنمكلهتسأامرادقميأ(ينوكلافلختلاب
.ةياغللًاريبكناكينوكلافلختلانأدجنيعانصلامدقتلاعمةنراقم)رشبلا

رمأةيمتحةيعامتجاةروريصهرابتعابةلماشلاةيناملعلانعثيدحلا:ج
ىريوهف،يداميناملعقطنموهاذهتايمتحلاقطنم.هلبقتنكميال



رهاوظلاىلعيرسيامهيلعيرسيً"انئاك"وأً"ائيش"هرابتعابناسنإلا
وأيناسنإلالقعللنكميالاماذهو،ةيمتحةيدامنيناوقنمىرخألا
نيدللًالصفتسيلتفلسأامكةلماشلاةيناملعلانإ.هلبقتةيناسنإلاةرطفلا
ةسادقللعزنوناسنإلاةايحلمجمنعميقلالكللصفلب،ةلودلانع
وهو،هباسحليوقلااهفظويةيلامعتساةدامىلإملاعلالوحتيثيحبهنع
يهف،عارصةبلحىلإملاعلاليوحتوةينيورادلاةثادحلاىلإيدؤيام
يفناسنإلاريصمبمتهينملكاهيلعدرمتيفناسنإلاةيناسنإركنتةيناملع
ةمتهملاةينيدلاتاعامجلاورضخلابازحأويناسنإلاراسيلا.ضرألاهذه
يتلاةيملاعلاةيكالهتسالاةروطخىرينملكو،ضرألايفلدعلاةماقإب
ةيملاعلاةكرحلاهذهنمءزجءالؤهلك،ناسنإلاترمدوضرألاتبرخ
.ةلماشلاةيناملعلاةهجاومل

يتلاةيئزجلاةيناملعلاوهبرعلانييناملعلامظعمهبيدانيام:ج
يدانيامسكعىلع،ةيناسنإلاةيناملعلاوأةيقالخألاةيناملعلاًاضيأاهيمسن
ةيناملعلاوههبنودانيامف،برغلايفنييناملعلانيركفملاضعبهب
ريثكو.يناسنإلاطاشنلاتالاجملكيطغتاهنأىنعمبةلماشيهو،ةلماشلا
اهلةقالعالاهبنودانييتلاةيناملعلانأنوكرديالبرعلانييناملعلانم
موقتةيفرعمتباوثوةيقالخأتاقلطمبنونمؤيمهف،عقاولايفققحتيامب
نأتلواحينأةرمركذأ.ةداوهوأةمحرالباهضيوقتبةلماشلاةيناملعلا
امنأىلعترصأو،ةيناملعاهسفنيمستةلضافةديسلموهفملااذهحرشأ
ريخلالعفتكلذعماهنأو،ةيقيقحلاوةديحولاةيناملعلاوههبيدانت
نيبهذتسةلاحلاهذهيفً:اكحاضاهلتلقف.ةقلطملاةيقالخألاميقلابنمؤتو
!رانللكراكفأبهذتسوةنجلل

نمةمثف،ةلكاشلاهذهىلعبرعلانييناملعلالكنأينعيالاذه
دارمروتكدلاف.لاحلاةعيبطباهيمسينأنود،ةلماشلاةيناملعلابيداني
،يبسنوهامبيبسنلاىلعمكحلاةرورضبيداني،لاثملاليبسىلع،هبهو
%90وحنفرصميفامأ.حلاصماشهورهاضلداعوةمظعلازيزعدجويو
،نوحجرأتيًانايحأمهو،ةيئزجلاةيناملعلاةاعدمهةيناملعلاةاعدنم
ىرخأةظحليفو،ةلماشةيناملعاهنولعجيو،ةيناملعللفيرعتبنوتأيو
روتكدلا.عقاولاضرأيفامعثدحتيالمهمظعمنكلو،ةيئزجاهنولعجي



ً،امامتحلطصملانعءانغتسالاببلاطو،كلذىلإهبنتيرباجلادباعدمحم
لثمتاحلطصمهنمًالدبمدختسننأو،هيلإةجاحيفانسلاننأنلعأو
.ةلكشملالحنكميةقيرطلاهذهبو،"ةيطارقميدلا"و"ةينالقعلا"

ًايساسأًاءزجحبصأ"ةيناملعلا"لثمعئاشحلطصمزواجتبعصلانم:ج
يف.ماعلكشبةيناسنإلامولعلاوةسايسلالاجميفيليلحتلاباطخلايف
ةدامىلإهليوحتوملاعلانعةسادقلاعزن"لثمًاحلطصملضفأعقاولا
اذلو.حلطصملايفةحاشماللكىلعويديبسيلرمألانكلو،"ةيلامعتسا
ةداعإوهنومضمديدحتنمدبال،هزواجتوأحلطصملاءاغلإنمًالدب
يفةنماكلاميهافملاضعبحيضوتلالخنماذهزجنأامًةداعو.هفيرعت
ةفصهلفيضأوعئاشلاحلطصملامدختستتاحلطصمديلوتمثحلطصملا
،ةيناسنإةثادحوةينيورادةثادحىلإاهتْمسقةثادحلاف.يلالدلاهلقحددحت
ةيطارقميدو)ةميقلانعةلصفنم(ةيقيربمإةيطارقميدىلإاهتْمسقةيطارقميدلاو
ةيلولحةيكيتنامورىلإاهتْمسقةيكيتنامورلاو،ةميقلانعةلصفنمريغ
ةينويهصىلإاهتْمسقةينويهصلاو،ةيناسنإةيكيتنامورو)ةيدامةيعيبط(
ددحنوعئاشلاحلطصملابظفتحنةقيرطلاهذهبو.ةينيطوتىرخأوةيناطيتسا
ةددحملاهتامسوعقاولافصوىلعةردقمرثكأحبصيىتحيلالدلاهلقح
ىلإاهتْمسقنيحةيناملعلاعمهتلعفاماذهو،هملاعمسمطينأنمًالدب
.ةلماشىرخأوةيئزجةيناملع

رهاوظلاوعقاولابناوجلكريسفتىلإفدهتفيرعتلاةداعإًءادتبا:ج
زييمتنودماعلكشبةيناملعلانعثدحتننيحف،لازتخانودةفلتخملا
ذإاهريسفتوأرهاوظلانمريثكمهفاننكمينلف،ةفلتخملاتايوتسملانيب
يفيهامنيب،هسفنبلاقلايفاهلخدنسودحاوطمنيفلزتُختساهنإ
ىلإبطقتسملكشبملاعلامسقنيكلذبو،طمننمرثكأىلإيمتنتعقاولا
ريرشورّيخىلإرمألاةياهنيفو،يناميإويناملعوأ،يناملعريغويناملع
.)!باطخلابحاصءامتنابسح(

ضعبلحيدق،ةلماشلاةيناملعلاوةيئزجلاةيناملعلانيبزييمتلانإ
نومهافتيسانللةرحتاحاسمكرتتةيئزجلاةيناملعلاف،ةلكشملابناوج
ةموظنموةصاخلاةايحلاصوصخبتمصلامزلتةيئزجلاةيناملعلاف،اهصوصخب



اهريديةيناسنإلاهتاقالعوةيلئاعلاوةصاخلاناسنإلاةايحتكرتاهنأل،ميقلا
الةيئزجلاةيناملعلانأامك.ةينيدلاوةيقالخألاوةيناسنإلاريياعملابسح
دوجولانمفدهلالثم؛ةيئاهنلاةينوكلاةلئسألانعبيجتاهنأيعدت
ةلماشةيؤرمدقتاهنأيعدتالىهف،توملانمفقوملاورشلادوجوو
ةسايسلانع)نيدلالاجر(يأنيدلالصفوههببلاطتاملكف،نوكلل
ةيسايسلاتاءارجإلاينعتقايسلااذهيفانهةسايسلاو.داصتقالاامبرو
ةضاضغيأىرأالًاملسميفصوبانأعقاولايفو.ينفلاىنعملابةيداصتقالاو
ةيضقوأةلودللماعلاهجوتلاوهشقانيسامناكاذإنكلو،كلذيف
.مهدحوءاربخللكرتينأنكميالاذهفةيقالخأ

.انلوحيرجيامريسفتلًاحلاصدعيملميدقلايئزجلافيرعتلانإ
مالعإلاو.ميلعتلاوةايحلاىلعاهترطيستعستاامنإوةريغصدعتملةلودلاف
يذخ.نيرخآللوانسفنألانتيؤرةغايصيفمهاسيو،انرادرقعيفانيلإلصو
،معنةقلطمعادبإلاةيرح،عادبإلاةيرحنعثيدحلالاثملاليبسىلع
هؤرقيوةخسنةئموأةخسننوسمخباتكلانمعبطيناكامدنع
.هيفءاجامةشقانملةيركفلاتايلآلاوتايناكمإلانممهدنعنوصصختم
تجرخةلأسملاف،هتءارقلافطأللحاتتوخسنلانييالمهنمعبطتامدنعنكلو
هذهيفعمتجملاقحنمو،يعامتجالالعفلاىلإعادبإلاةيرحراطإنم
تاهاجتاةيأةهجاوميفرارمتسالاهللفكتيتلاريياعملاعضينأةلاحلا
ءالعإوفنعلاديجمتوراحتناللةوعدلاوةيحابإلالثم،ةيمدعةيكيكفت
ةيلمعحبصتامدنعفةيناملعلاىلعقبطنيهسفنءيشلا.ةوقلابهذم
.ةايحلايحاونلكلاطتةلماش

ةلماشلاةيناملعلاوةيئزجلاةيناملعلانيبقرفننأوزييمتلابأدبننأدبال
،صاخلاوماعلااهيبناجبةايحلانعةيقالخألاوةيناسنإلاميقلالصفاهنأىلع
نويناملعلامهسأرىلعواهدضنوفقينيريثكلالعجيلكشلااذهباهفيرعتو
نطولايفةيناملعلافوسليفايركزداؤفروتكدلالاثملاليبسىلع.برعلا
ديعصىلعىتحقلخباحصأامهملاعلانيمأدومحمكلذكو،يبرعلا
امهف،قالخألانعةيفسلفلاامهتاباتكيفطقايلختيملو،ةصاخلامهتايح
نييناملعلامظعمنأدقتعأو.نييناملعلانماسيللماشيناملعروظنمنم
هتيعجرمعمتجملكلنأيعمنوقفتيو،طمنلااذهلنومتنيرصميف
نأو،دحأهلبقيالرمأناسنإلتقنأىنعمب،ةقلطملاةيئاهنلاةيقالخألا
ناسنإلادسجنأو،ةضوفرمةلأسمةيحابإلاو،هلوبقنكمياللفطبيذعت
لثمتاياضقلاهذهلكو،درفلاىلعةيولوأهلعمتجملانأو،ةسادقهل



اهنأىنعمب،ةتباثةيقالخأتاقلطنميهو،اهبنمؤنً،اعيمجانلتاقلطنم
ً،اديدحتيمالسإلانيدلاةساردنموأ،ةداملاةكرحةساردنمةعبانتسيل
ديرأملسمكانأو.دوهيلاونويحيسملااهيفيعمكرتشينأنكمملانمذإ
ًايمالسإًاعورشمديرأالو،ةمألالكهيفكرتشتًايمالسإًاعورشمسسؤأنأ
ًاعورشمسيلو،ةيفئاطلاةنتفللًاعورشمنوكيسالإو،نيملسملاىلعًاقلغم
نييئزجلانييناملعلانيبةكرتشملاةعقرلاهذهنأدجنكلذبوً.ايمالسإ
يناسنإلايمالسإلاعورشمللءدبلاةطقنلثمت،دوهيلاونييحيسملاونيملسملاو
.هلمكأبيرشبلاسنجللهجوتيعورشموهو،ةمألادارفألكعمجييذلا

اليذلاينوكلاناسنإلاوه،لماشلايناملعلاناسنإلانأل،لعفلاب:ج
يداملاهدوجولةزواجتمةيعجرمالو،ةيوههلسيلو،ةيصوصخيأبمستي
راطإيفرودي،ينامسجوأيداصتقاناسنإوهف،ةيداملاهعفاودوهزئارغلو
اهلتسيلاهنأبمستتةيداملاعفاودلاوزئارغلاو،ةيداملاهعفاودوهزئارغ
،ةيناسنإلانودلب،ةيناسنإةلأسمتسيليهو،نيدالوةلمالوةيموق
دجويالو،ةيصوصخلايفىدبتتناسنإلاةيناسنإف،بكرمنئاكناسنإلانأل

ناسنإو،يدنهناسنإويرصمناسنإدجوي،يملاعناسنإهمساءيش
يفًاضقانتىرأالكلذلو،هتيصوصخهلديرفنئاكًامئادناسنإلا.يسنرف
هتيناملعنمءزجيهاهيلإوعدييتلاةيملاعلانأل،هبهودارم.دثيدح
دودحلاميطحتىلإيدؤتوةداملاةكرحنماهتيعرشدمتستيتلاةلماشلا
قوسلاوعيبطتلاىلإرمألاةياهنيفاندوقتو،تايصوصخلاوتايموقلانيب
دكؤتميهافملروصتلااذهباحصأدنعىنعمالذإ،ةيطسوأقرشلا
وهقوسلاف،ةكرتشملاةيناسنإلاوأةيبرعلاقوسلالثمةيصوصخلاودودحلا
تناكءاوسوةيصوصخةيأاهلتسيلةداملاو،داصتقالاملاعيفةداملاةكرح
ملاذلو.ءيشيفاذهريضينلفقيبمازومنموأليئارسإنمعئاضبلا
!عيبطتلاةاعدنمةبهوروتكدلاحبصينأبيرغلانمنكي



،يدنعىربكةلكشملثمتةيقالخألاةلأسملاتناكًايسكرامتنكامنيح:ج
وأينُسيسكراميننأنييسكراملانميقافرضعبلًاحزاملوقأتنككلذلو
.ةقلطمةيقالخأةموظنملجاتحأيننأىنعمب!هلوسروهللاةنسىلعيسكرام
ةيسكراملايفيتءارقءانثأيفاهيففشتكايتلاتاظحللايفًاديعستنكو
سكراملامعألخاددجويًاعبطو.ةقلطمةيقالخأةموظنملتاراشإةيأ
،يعويشلانايبلالخادتارابعكانهو،ةيقالخألاتاقلطملاىلإةريثكتاراشإ
ةلماشلاةيداملاةيدقاعتلاىلعسكرامجاجتحانيبت،لاملاسأرباتكلخادو
لاقو."عمتجملاديوهت"اهامسيتلاوثيدحلايناملعلاعمتجملامستيتلا
باسحهيفمتي،يناسنإريغعمتجمهنإ"يدقاعتلا"يلامسأرلاعمتجملانع
ىلعةغلابةروطخكلذيفىريناكو،ةداملاةكرحلالخنم،ءيشلك
سكعسكرامتاباتكلخادنأدجنلاحلاةعيبطبو.يناسنإوهاملك
ً.اضيأكلذ

ملاعلاف.فيزلانمريبكردقوقدصلانمردقهيفلوقلااذه:ج
ةيملعتافاشتكاققحةيمالسإلاةموظنملاراطإيفروديناكامنيحيمالسإلا
تناكيتلاةفلتخملاةينيصلاتايروطاربمإلاىلعقبطنيهسفنءيشلاو،ةريثك
سداسلانرقلايف.ةيواطلاةديقعلاوةيشوفنوكلاتافسلفلاراطإيفرودت
ةراضحلاو.ةيبرغلانفسلانملحارمبًاروطترثكأةينيصلانفسلاتناكرشع
تازاجنإاهلناكةينامورلاةينانويلاةيكيسالكلاةلحرملايفاهتاذةيبرغلا
يفِكلوقامو.كاذنآةيناملعةراضحنكتمليهو،ةقئافةينقتوةيملع
اهلناكىرخألايه،ينيدلاناميإلابةمعفملاةميدقلاةيرصملاةراضحلا
ترهظنأرشعسداسلانرقلايفثدحنكلو.ةينقتلاوةيملعلااهتازاجنإ
ققحدقو.ةميقلانعلصفنملاملعلااهعموةميقلانعةلصفنملاةثادحلا
اذهةروطخفشتكنانأدباننكلو،راطإلااذهيفةمخضتاروطتملعلا
،اندوجوددهيأدبو،هراسإنمقلطنايذلالوغلااذه.ملعللموهفملا
-ةيوونلاتايافنلا-لماشلارامدلاةحلسأرصحلااللاثملاليبسىلعركذنلو



نعنيلصفنملاةينقتلاوملعلاجئاتناهلكهذهتسيلأ.يرارحلاسابتحالا
.ةيناسنإلاميقلاراطإيفرودييذلاملعلاىلإةدوعلانمدبال.ةميقلا
رثكأمهنمنكلو،لاؤسلااذهنعةباجإيدلسيل؟اذهمتيفيكو
!رودلااذهباوموقينأنكميًاصصختينم

نمًامامتراعلوقوه،نيدلامسابتبكترامئارجلاعشبأنأبلوقلا:ج
ةيلامشلاةكيرمأيفنييلصألاناكسلانمنييالملاةدابإتمتله.ةحصلا
ريبسبورناكله؟ريغلاضرأىلعءاليتسالالجأنممأ،نيدلامساب
يفةلغومتايجولويديإمسابمأ،نيدلامسابنييالملانوحبذينيلاتسو
مسابمأنيدلامسابكرحتييبرغلايلايربمإلاليكشتلاناكله؟اهتيدام
حاريتلانيرشعلانرقلابورحنعاذام؟ةيداحلإلاةينيورادلاةيؤرلا

؟ةينيدًابورحتناكله؟يكازاجانواميشوريهنعاذامو؟نييالملااهتيحض
ةيناطيتساةيرامعتساةلوداهنأمأ،نوعديامكةيدوهيةلودليئارسإله
تاجابيدتمدختساو،يداملايرامعتسالابرغلانممعدبتماقةيلالحإ
نيدلابملاعلارورشلكطبرنأدقتعأ؟ةيدوهيلاريهامجلادينجتلةيدوهي
لثمعضننأردجألانمو،ةيلازتخاةبصعتمةلماشةيناملعةيؤرنمعبني
فِّظُوفيكىرنو،يراضحلاويخيراتلاويعامتجالااهقايسيفرورشلاهذه
.لبقتسملايفكلذيشاحتاننكميىتحمئارجلاضعبباكترايفنيدلا
نمهئاغلإوأنيدلاشيمهتلسيليحالصإلاانجمانربنأةيضقلاحبصتو
ناسنإلاميركتاهرهوجةموظنمنوكيلهفاشتكاةداعإلامنإو،ةماعلاةايحلا
ضرألايفلدعلاةماقإاهمهأنمو،هتابجاووهقوقحو،هدودحفيرعتو
ةيناملعلاةموظنملاعمنأشلاوهامك(نيرخآلاوزغوتاذلاديجمتسيلو
ةموظنمديلوتلواحينأبجييحالصإلاينيدلاجمانربلا.)ةلماشلاةيلايربمإلا
ةيهقفلاتاسرامملاماهلتساوداهتجالاقيرطنعنيدلانمةيناسنإةيناميإ
.ةيخيراتلاو

نيطسلفيفةيعرشلاةمواقملاىلإةراشإلل"فنع"ةملكِتمدختسانإ:ج



ِكعمفلتخأيننإف،نويمالسإلااهءاوللمحييتلاو،ناتسناغفأوقارعلاو
نأرركأامكو.ملظلاووزغلاولالتحاللةمواقمامنإوًافنعسيلاذهفً،امامت
يهامنإو،ىرخأةديقعيأوأدوهيلادضبرحلاتسيلملسملاةمهم
نكميالرمأوهفينيدلابصعتلاصوصخبامأ.ضرألايفلدعلاةماقإ
رهوجنأدقتعأو،عيوطتلاوةعاطلانيبزيمأنأبحأنكلو.هراكنإ
عيوطتنأنوروصتيسانلانأًانايحأثدحيامو.هللاةعاطةينيدلاةبرجتلا
ةبرجتلانأنيحيف،ةينيدلاةبرجتلاوهمهتحلصملسدقملامهباتكوأهللا
ً.امامتكلذنمةئيربةقحلاةينيدلا

،ةمزألابرعشيأدبثيدحلاناسنإلانأنيرشعلانرقلايفثدحامو
هبطيحتيتلاءايشألاوعلسلاوكالهتسالاوةملوعلاملاعيفشيعيوهف
ًانايحأنيدلاىلإوًانايحأةيموقلاىلإدوعيكلذنمرفييكو،هرصاحتو
نمريثكيفوليصافتلاوعلسلااهتحستكايتلاهتيوهدكؤييك،ىرخأ
نمّمتاذإةيوهلابكسمتلانكلو.ينيدلاناميإلابةيوهلاطلتختنايحألا
يففً،اسدقمًاقلطمًارمأةيوهلاحبصتنأينعياليقيقحينيدروظنم
،اهيلإماكتحالانكميناسنإلاجراخميقلانمةعومجمدجويينيدلاراطإلا
يفثيدحلاناسنإلاف.سكعلاوهثيدحلارصعلايفثدحيامنكلو
ىلإهتاذوهلوحتيمثنمو،هنمءزجنيدلانأرّوصتيهتيوهلهديكأت
ىلعموجهلايفأدبيو،هسفنتقولايفمكحلاومصخلاىلإ،هتاذةيرايعم
لكشاذهو.هلالخنمدسجتيذلاوأهلثمييذلاقلطملامسابنيرخآلا
نأبجيوً.ايناسنإلوبقملاريغوً،ايجولويسوسموهفملابصعتلالاكشأنم
ةعاطىرخأةهجنمو،ةهجنمهللاعيوطتوأبصعتلانيبًامئادّزيمن
ميقىلإمكتحينأهلالخنمناسنإلالبقييذلانيدلارهوجيهوهللا
ًاملسمناكاذإف،اهساسأىلعمكاُحينأنكميهتاذنعةجراخةيرايعم
لعفنًايحيسمناكنإواهروظنمنمهمكاحنوةيمالسإلاميقلاىلإأجلن
.هسفنءيشلا

ةعاطلانيبقرفلابريهامجلايعوينأبجييحالصإلاانجمانربنإ
اهنإيأ،ةيعجرملايهاهلعجوتاذللديجمتوهعيوطتلانأو،عيوطتلاو
ةيقالخألاةعقرلافاشتكالواحننأانهانيلع.ةنملعلالاكشأنملكش
مهملاينيدلابناجلاوهاذهو،ةريبكيهوةيوامسلاتانايدلانيبةكرتشملا

عيمجلارجاشتييتلاةيتوهاللاوةيدئاقعلاتافالتخالاامأ.عمتجملاةرادإيف
نوكيثيح،ةصصختملاتارمتؤملاودهاعملاىلإلوُحتنأبجيفاهنأشب
هذهنومهفينَمةقيقحلايفمهو.كانهاهوشقانينأنيصصختملاعسوب



مهنأعم،اهنومهفيالاهنأشبنوبراحتيونورجاشتينيذلاماوعلافتافالخلا
.اهلوحةسارشبونولتاقتي

ةثادحلاوةلماشلاةيناملعلاةطرو،ةطرولاهذهنمجورخلانأدقتعأو
يعامتجادقعللصوتلاوهينيدلابصعتلاةطروو،ةميقلانعةلصفنملا
تافالتخالالمهنالأو،ةكرتشملاةيحيسملاوةيمالسإلاميقلاىلإدنتسي
ًاديعبلظينأبجيامهنيبشاقنلالاجمنأالإ،نيتديقعلانيبةيرهوجلا
.ةماعلاةايحلانع

ققحتيامو،ةيرظنلاةيلاثملاةيدرولاتافيرعتلانيبقرفنلىرخأةرم:ج
.ةيكرتيفةيناملعلامسابمتياملاثملاليبسىلعيرظنا.عقاولاضرأىلع
.ةماعةيفاقثاياضقةشقانمعنميناكلب،باجحلاءادتراعنميناكاهمسابف
طخلانععافدلابكارتألانيفقثملانميئاقدصأدحأماق،لاثملاليبسىلعف
مدُقف،هثارتنعيكرتلابعشلالصففكروتاتألامكهاغلأيذلايبرعلا
قبطنيالو،اهدحوةيكرتىلعقبطنيرمألااذهنإلاقيدقو!قيقحتلل
نأتظحاليبرغلاملاعلايامدقتئطونأذنم."مدقتملا"يبرغلاملاعلاىلع
مدعلاكشأنملكشرمألاعقاويفوهيناملعلاحماستلاىمسيام
دحتيألكشيالهنأمادامرخآلاومالسإلالبقتمتيهنأو،نيدلابثارتكالا
ةيفرعملاوةيميقلابرغلاِتاموظنمُرخآلاىدحتنإنكلو.يرهوجويقيقح
امنيحمالسإلالبقتبرغلانإ.هباينأنعرشكيبرغلانإف،ةيلامجلاولب
ةيعويشلاوةيبرعلاةيموقلااهببراحهدييفةعيطةادأمالسإلاناك
ةيلعفلاوةيكاردإلاةيعبتلاهذههسفننعمالسإلاضفننيحنكلو.ةيملاعلا
.يناملعلاحماستلاطقاست،ةملوعلاورامعتسالادضةمواقملاءاوللمحوبرغلل
،مالسإلادضيأ،باهرإلادضبرحلاتأدبوربمتبس/لوليأ11ءاجمث
تسيلهذهنأىلإريشننأبجيو.مالسإلابةقالعهلاملكداهطضاو
لالتحالاتاوقتماقىلوألاةيملاعلابرحلانابإف،اهعوننمىلوألاةثداحلا
ةباقرلاتحتوأنجسلايفامإةيناملأاياعرلكعضوبرصميفةيناطيربلا
لكعضوبةدحتملاتايالولاتماق،ةيناثلاةيملاعلابرحلانابإو.ةددشملا
تامو،ةمكاحمنودنملاقتعاتاركسعميفينابايلصأنمنييكيرمألا
مدعلاكشأنمًالكشهرهوجيفناكحماستلانإيأ،تارشعلامهنم
.رخآلامارتحاسيلوثارتكالا



،نييحيسملاونيملسملانيبءادعلللاجمدجويالهنأل؛كلذنظأمعن:ج
دجويالفً.ايلمعوأًايدئاقعوأًايناسنإهلرّربمالوفيخسرمأوهو
ىلإفالتخالالّوحتيامنيحةلكشملاهذهأدبتلب،فالتخالاعمةلكشم
ًاصوصخ،نآلاقالطإلاىلعاذهللاجمالهنأىرأو.بّصعتلاةجيتنلتاقت
وأنييحيسملاونيملسملانيبزيمتالوناسنإلامجاهتةلماشلاةيناملعلانأ
ةيحابإلاةمجهلاوةيمالعإلاةمجهلانعانهُثدحتأانأو.نيدحلملاىتح
تارشعلاقئاقديفدهاشأىتحزافلتلاحتفأنإامف،فنعلاةمجهو
ةرهاظلثدحيذلاعيبطتلااملثمًامامت،لتقلاةيلمعلعيبطتهنأكونولتقي
متيذلايسنجلاذوذشلاةيضقيفثدحيهسفنرمألا.يرعلاوةيحابإلا
دعبامرهوجاهنأىرأيتلاةيرايعماللاّلبقتضرغباذهلكو،هعيبطت
.ةيناسنإلاةرهاظلاضوقتيتلاو،ةثادحلا

فرُعاذإو،طلتخمحلطصمتاغللاعيمجيف"يناملع"حلطصم:ج
نعنيدلالصفيهةيناملعلانإ:لاقينأكةيئزجةيحطسةقيرطب
هذهيف،يسايسلالاجملاىلعنيدلالاجرةرطيسضفرىنعمب،ةلودلا
ةسادق"دجوتالهنإذإً،ايناملعًانيديمالسإلانيدلارابتعانكميةلاحلا
ىنعملابنيدلاجراوسيلنوينيدلاءاملعلاوءاهقفلاف.مالسإلايف"نيدلاجر
مهفمهعميأرلايففالتخالانكميو،ىطسولانورقلاةبروأيففرعيذلا
هنيبطيسوىلإةجاحيفسيلملسملاناسنإلانأامك."لاجرنحنولاجر"
ةداهشلالالخنم،ًةرشابمهسفنلصالخلاققحينأهنكميو،هقلاخنيبو
يهنلاوفورعملابرمألاوجحلاوناضمرموصوةاكزلاءاتيإوةالصلاةماقإو
ىلع(صالخلاهلققحتلةينيدةسسؤمىلإةجاحيفسيلوهف،ركنملانع
.)ةسينكلاجراخصالخالهنأىرتيتلا،ةيكيلوثاكلاةيحيسملاسكع

ناكاذإو،ةلماشةبكرمةقيرطب"ةيناملعلا"حلطصمفرُعنإنكلو
يمالسإلانيدلانأرابتعااهدنعنكميالف،ةيئاهنلاةيعجرملانعثيدحلا
نأب:لوقلانكميال،ةلماشةبكرمةروصبحلطصملافِّرُعنإ،يناملعنيد
نأةيقالخأةموظنمةيألنكميالوً،ايناملعنوكينأنكمينيديأةمث



.ةيناملعنوكت
ةسايسلاملاعنعيأ،ةلودلانعنيدلالصفينعتةيناملعلاتناكاذإ
ميقلالصفسيلو،بسحو)صصختملايئارجإلاوينفلاىنعملاب(داصتقالاو
يلإةبسنلابدجويالف،ناسنإلاةايحلمجمنعةينيدلاوةيقالخألاوةيناسنإلا
وأخياشملانمةعومجمىرأنأبحأالانأف.ملسملاانأةلكشم
ةيعونشقانتناجليفنوسلجيوعافدلاةرازوتاقرطيفنوريسيةسواسقلا
داصتقالاةرازويفناجليفوأ،ةحلسملاتاوقلاهمدختستسيذلاحالسلا
ةدهاعمعيقوتشقانتةيجراخلاةرازوناجليفوأ،يراجتلانازيملاشقانت
ةينفرومأهذهلكف،اهعميراجتلالدابتلاصوصخبىرخأةلودعم
ةحورطملاةيضقلاتناكاذإنكلو.نيصصختمللكرتتنأبجيةصصختم
رمألاف،ةينفلاةربخلادرجمسيلو،ةيموقوةيقالخأريياعممادختسابلطتت
رامدلاةحلسأنمفقوملاوهام:ةلثمألاضعببرضألو.فلتخمدج
يفلوخدلانكميله؟ةيبوركيملاةحلسألامادختسانكميله؟لماشلا
ريغوةيمالسإوةيبرعلودلاهلالتحادييأتوةدحتملاتايالولاعمفلاحت
؟اهناكستدرطونيطسلفتلتحايتلاةلودلابفارتعالانكميله؟ةيمالسإ
نأنكميله؟همعدوناتسناغفأوقارعلليكيرمألالالتحالالوبقنكميله
؟اهبرشبتنأوذوذشلاوةيحابإلاوفنعلادجمتنأمالعإلاتاودألحمسي
صختلئاسميهف،ةيئاهنلاةيعجرملاويقالخألاراطإلابقلعتتاياضقهذه
وأنيينفللكرتتنأنكميالثيحبناكمبةيمهألانميهوهرسأبعمتجملا
ةيئاهنلاةيعجرملاءاعدتسانمدبالو،نييركسعلاوأنييسايسلاونيصصختملا
برغلايف.تالؤاستلاهذهنعةباجإلااهلالخنمنكمي،اهنمريياعمديلوتو
عقاولايفاهنكلو،ةيدامةيملعةيعجرمةيئاهنلامهتيعجرمنأنومعزي
ةيعجرملاىنبتأنأدادعتساىلعانأله!؟يتيعجرمامف،ةينيوراد
ىنبتنسله؟ةيلامعتساةدامىلإملاعلاليوحتيفمهاسأو،ةينيورادلا
يعّدتاهسفنتايعجرملاهذهنأحضاولانمنكلو؟ةيسكراملاوةيلاربيللا
ميقلاضعبىنبتتوأ،ةينيورادلايفطقستكلذبو،ةميقلانعةلصفنماهنأ
بهذأاذلو.اهسفنةموظنملايفيفسلفساسأيأاهلسيليتلاةيقالخألا
ةيقالخأوةيبلغأللةينيدةيعجرمكةيمالسإلاةيعجرملاينبتةرورضىلإ
.عيمجللةيراضحو



يناملعلاباطخلاف،"يقلتلا"ةرغثيهباطخلااذهيفىلوألاةرغثلا:ج
نودو،اهيفلمأتيوأرظنينأنودةيبرغلاةيناملعلاةموظنملاىقلتيبرعلا
يتلاةقالعلاةيعونيفثحبينأنودو،يدقنسحباهعملماعتينأ
نم%20ةينيورادلاةثادحلاةموظنملخادهنأدجنامدنعف.اهبانطبرت
ىلعةيعيبطلادراوملانم%80نوكلهتسي)يبرغلاملاعلا(ملاعلاناكس
ينبتف!!الًاعبط!؟جذومنلااذهراركتنكميلهف!!هرسأبملاعلاىوتسم
دالبلافذقينعي"كالهتسالا"و"ةيمنتلا"و"ةثادحلا"ـلةيبرغلاةيؤرلالقنو
نمديفتسينلهنأل،"يقبطلاباطقتسالا"نمةلاحهاجتايفةيبرعلا
لامعتسااهناكمإبيتلاو،ناكسلانمةريغصةحيرشىوسجذومنلااذه
،اريكاشتالفحىلإبهذتوأ،ترازوماقيسومىلإعامتسالاو»بوساحلا«
تارايسلابكرتو"ةيقارلا"ءايزألاضورعوةينيصلامعاطملاىلإبهذتو
هذهلكنمةمورحميهفسانلانمةقحاسلاةيبلاغلاامأ،ةهرافلا
عمةصاخةريبكةيدعاصتةريتوبيقبطلاباطقتسالادادزيو."تازايتمالا"
الهرشنئاكىلإناسنإلالوحتيف.عيمجلادنعةيكالهتسالاةعزنلادعاصت
!!قالطإلاىلععبشي

ةيمنتلاثودحنودلوحتةديدجتارتوتدلوتباطقتسالاةلاحنإ
نييناملعلاةوخإلانمريثكف.ةيتحتةيدامةينبءانبلمزاللامكارتلاقيقحتو
مهرظناولِمُعينأناوألانآهنأدقتعأورومألاهذهلكيفاورظنيمل
اميهةيناثلاةرغثلاو.انلثدحياميفاولمأتينأدعبمهراكفأاوعجاريو
.عقاولابهتقالعدقفةيناملعللًافيرعتاونبتمهنأيهولبقنمهيلإترشأ

رخآىلإدلبنمتوافتتيهو،ديازتلايفةذخآةنملعلاتالدعم:ج
ناكولوىتحمالحألاوتابغرللةنملعتثدحدقو.رخآىلإعاطقنمو
اهتلأسيتلاةبجحملاةنيدتملاةاتفلاكلتبًالثمبرضألو،يناملعريغعقاولا
كلتميصخشهنأباهتباجأف،هنمجاوزلاىلإحمطتيذلالجرلانعيتجوز
اهتابغرلكنكلوّيلصتوةبيطةاتفلاهذهنأحضاولانم.BMWةرايس
،كلتميامروظنمنملبقتسملاجوزتددحاهنإذإً؛امامتةيناملعاهمالحأو
توافتترهاوظلاهذهلثمو،ةيلامعتساةدامىلإهتلوحوهتأيشاهنإيأ
.مايألارورمبديازتتاهنكل



ةراضحلاققحتىتحف،ةيلايربمإلابةطبترمبرغلايفةيناملعلاةبرجتلا:ج
ديبتو،هرسأبنوكلارّمدتنأاهيلعناك،يبرغلاناسنإللةيهافرلاةيبرغلا
ىلإمهلقنتودوسلاةقرافألانييالمدبعتستو،ةيلارتسأونيتكيرمألاناكس
،ةيقيرفإوةيسآيفنييالملارخستو،ةيلامعتساةدامىلإمهليوحتلنيتكيرمألا
ةيلمعلالخنم.اذكهوةينيصلاةراضحلابرختو،ةيدنهلاةعانصلارمدتو
قيقحتوةمخضةيتحتةينبءانباهنكمأنورقةدعتماديتلابهنلا
نأةبسانملابدقتعأو.يبرغلاناسنإلاىلإةبسنلابعفترميشيعمىوتسم
كالهتسالاتالدعمرابتعايههبتدوأيتلايتييفوسلاداحتالاةمزأرهوج
ةقاطلارداصمنألليحتسماذهو،اهيلإلوصولايغبنيةيلاثمةطقنةيبرغلا
لكنأةوعدلاهبشياذهو،ةبرجتلاراركتبحمستالةيعيبطلارداصملاو
طقسدقلً.اصاخًالزنموةرايسكلتمينأدبالثلاثلاملاعلايفناسنإ
النيذلانيمهنلادارفألانمةعومجمىلإةيسورتلوحتويتييفوسلاداحتالا
نإ.ليحتسمملحوهو،ديازتملاكالهتسالاملحمهبذعينيذلا،نوعبشي
باغ،هقيقحتىلإلوصولاانيلعيغبنيًايلاثمًاجذومنبرغلانوعضينيذلا
ريدصتوريغلاتاريخىلعوطسللةجيتنبرغلايفققحتكلذنأمهنع
!قرشللمدقتلاريتاوف

أوسأانيلإةبسنلابةلأسملانإفيتييفوسلاداحتالالاحوهاذهناكاذإو
لوحتدقوًاماعنيعبسيتييفوسلاداحتالايفرمتسايكارتشالاماظنلاف،ريثكب
ىرخألاتايروهمجلانمديدعفازنتسالالخنمرامعتساىلإهتاذبوه
ةدابإلواهرامعتسالةيويحتالاجمدجوتالفانتلاحيفامأ.اهتاريخبلسو
ً،ادجدودحموهو،ىطعموهامبانسفنأهباجننأانيلعنذإو،اهناكس
ىلعموقييومنتجذومنلالخنمعقاولااذهعملماعتلاناكاذإف
امك-يديلقتلاعمتجملايفناسنإلا:يتآلاكنوكتةلداعملانإفةيناملعلا
،يكرحريغوهفاذلو،ةدودحمهتابغرو،هسفنعمًامامتنزاوتم-نولوقي
هنزاوتدقفيسهنإفةيكالهتسالاهتابغرتدعُصنإاذلو.ةفيعضهتيجاتنإو
قيقحتلو،ديزملابلطينأب،نزاوتلاةداعتسالواحيًايكرحًاناسنإحبصيسو
،ومنيوداصتقالاكرحتيفعلسلانمديزملاجتنيلهجاتنإنمديزيساذه
ةروثهنومسياماذهو،ةياهنالامىلإكالهتسالاوجاتنإلادعاصتيو
ةبوذكأهذهو،therevolutionofrisingexpectationsةديازتملاتاعقوتلا



امك،ةيعامتجالاوةيسفنلاضارمألانمريثكىلإيدؤينازتالامدعف،ىربك
.ةدودحمةيعيبطلارداصملانأ

امنأةلداعمىلعًامئاقنوكينأبجييناسنإلايومنتلاجذومنلانإ
نمًالدبهنأو،مخضيحورنوزخمناسنإلالخادنأو،دودحمىطعموه
محارتلاولفاكتلاوةليبنلاتاعلطتلاديعصتنكميةيكالهتسالاتابغرلاديعصت
حبصياذبو.ةيراضحلاةيناسنإلاانتاذيفةنماكلاميقلافلتخمودهزلاو
عيمجللةيافكلادحنامضويعامتجالالدعلاقيقحتوهةيمنتلافده
.هيفةنماكلاناسنإلاتايناكمإلكقيقحتو

اهفظويةيلامعتساةدامىلإملاعلاليوحتيهةيناملعلاتناكاذإ:ج
قيقحتيفحجنيذلاعمتجملاوهناكيزانلاعمتجملاف،هباسحليوقلا
،عفانريغوعفاننيعونىلإسانلانوفنصينويزانلاناك."ىلعألالثملا"اذه
تناكامردقبةيرصنعنكتملةيزانلاةيؤرلاف.)ناملأودوهيىلإسيلو(
دوهيلاوًايلقعنوفلختملاونوقوعملاوزئاجعلاف،ةيدامةينالقعوةلماشةيناملع
الولكأتهاوفأمهنأىلعاوُفنُصو،نيعفانريغاوناكءالؤهلك،رجغلاو
امإتاركسعميفنوعضوينيعفانلاريغناكف."uselesseaters"جتنت
تناكاذإمهنمصلختلامتيناكوأ،نيجتنمىلإمهليوحتومهليهأتةداعإل
يههذهنكتملنكلو.ثثجلاقرحتنأىلعً،امامتاهنمًاسوئيممهتلاح
ناكيرشبلارعشلاف،فظوتتناكثثجلاىتحهنإلاقيذإ،ةيلمعلاةياهن
مدخيلنانسألانمبهذلاذخأيو،ةيذحأللشرفهنمعنصينأنكمي
يتلاةيبرغلاةيلايربمإلاهتلعفامعًاريثكفلتخيالاذهو.يموقلاداصتقالا
رشبلانمتدابأنمتدابأفةيلامعتساةدامىلإهرسأبملاعلاتلوح
.نيرخآلاضرأتارمثنمتبهنامتبهنو،مهنمترخسنمترخسو
ملاعللتطعأكلذبولماشلايناملعلاىلعألالثملاتققحةيزانلاةبرجتلا
كردينأنمًالدباذلو.عزفلاببيصأف،هسفننعةحضاوةروصيبرغلا
ًاجذومنضرف،اهءارونماكلاجذومنلاكردينألدبو،ةيقيقحلااهتلالد
دضنويزانلااهبكتراةميرجةيزانلاةدابإلانملعجيىتحرخآًايريسفت
نألواحيهنإيأ،اوناكامنيأماعلكشبدوهيلاو،مهدحودوهيلاو،دوهيلا
امنإو،ةلماشةيناملعيأةيدامةيعفننكتملنييزانلاعفاودنأنّيبي
ىوساهلحضاوببساليتلاءايمعلاةيهاركلالثمةيسفنتناكمهعفاود



هذهلكحرطت.قلطملارلتهنونجةجيتناهنأو.ةيزانلاةيرصنعلا
لخادرركتمطمننمءزجاهنأكاردإنمًالدبتسوكولوهللتاريسفتلا
اودرجكلذبوةيدابإلاةلماشلاةيناملعلااهتعزنبةثيدحلاةيبرغلاةراضحلا
ةيناملعلاةيؤرلانعًارولبتمًاريبعتاهرابتعابةيقيقحلااهتلالدنمةرهاظلا
.ةلماشلاةيلايربمإلا

لصفنأًاركبمكردأيبرغلاعامتجالاملع.ً.ادبأبغيملنيدلا:ج
يداملهميسقتنكميالناسنإلانأو،ةيثبعةلأسمةسايسلانعنيدلا
انهنمو.ةدتمموةكباشتمبناوجلاهذهنأو،يناملعوينيدوأ،يونعمو
نمبرغلايفةيلامسأرلاروهظريسفتترابموسرنرفوربيفسكامةلواحم
.ةيدوهيلاوأةيتناتستوربلاباهتقالعلالخ

مسقسكرامف،ةيحيسملاةموظنملابةيسكراملارثأتنعتاساردكانهو
.ينيدطمنراطإيفاهمهفنكميبقحىلإةيرشبلاتاعمتجملاروطتلحارم
كلذدعبيتأتمث)طوقسلالبقسودرفلا(ةيئادبلاةلحرملابأدبيخيراتلاف
ةقبطلابهتمث،)ةيلامسأرلامثعاطقإلا(لالغتسالاىلعةينبملاتاعمتجملا
ىلإلصنمث)صالخلاةيادبوثعبلا(يكارتشالاعمتجملاسسؤتوةلماعلا
.)خيراتلاةياهنوديدجلاسودرفلا(يعويشلاعمتجملا

نكيملفمثنموً،اضرتفمًانماكناكهنكلوً،ارضاحوًادوجومناكنيدلا
سسأوعضاووةدحتملاتايالولللئاوألاءابآلاًالثم.هيلعديكأتللةجاحب
اهتموظنموةيحيسملاب-مهنعفورعماذهو-نينمؤماوناكاهيفةيناملعلا
ةيحيسملاميقلانععافدللةزرابميفلخدمهدحأنأىوريو.ةيميقلا
يلاربيللادفولابزحميعزاشابساحنلاناكًالثمرصميفو!اهيفلتقو
هنأركذأوً.امئادنآرقلابدهشتسيناكهنكلوً،ايناملعهسفنربتعي"يناملعلا"
رصانلادبعلامجو.ةيقالخأريغتناكاهنألةينغأعنمبةرمتاذبلاط
ىدمفرعأو،برقنعلكيهذاتسألافرعأ!هسفنطمنلاىلإيمتني
ىلعموجهلاببسبًابضاغهتيأرةرممكو،ةقلطملاةيقالخألاميقلابهكسمت
ىلعقبطنيهسفنءيشلاو.يمالسإلايبرعلاثارتلاعجارتببسبومالسإلا
نمو،ةقلطملاةيقالخألاميقلانعنوثدحتيمهفبرعلانييناملعلانمريثك
يذلايبرغلاموهفملابًايناملعهرابتعانكميالتباوثوتاقلطمنعثدحتي
"يناملعلا"ركفملاايركزداؤف.د.ةيبسنلاوهملاعلايفدوسيامنأدكؤي



!يدامعمتجماهنأبةدحتملاتايالولاًامهتمًاريغصًابيتكبتك
تالدعمدعاصتعمنكل،ً)ادوجوميأ(ًاضرتفموًانماكناكنيدلانذإ

،ةلماشلاةيناملعلاةموظنملاةيمدعوةيكيكفتحضتتتأدبةلماشلاةنملعلا
نييناملعلاروصتأطخحضتاو.هسفننعِّربعيأدبًانماكناكامنإذإ
عمتجملايفةيقالخألاميقلاةيلاعفرارمتسااوضرتفانيذلا)نييئزجلا(لوألا
ميقلادكؤتريهامجلاتأدبانهو.ةلودلانعنيدلالصفنممغرلاىلع
.ةيناملعلاةيمدعلاةهباجميفةينيدلاوةيناسنإلاوةيقالخألا

ريبعتاملكشبيه-عبطلاباهعميفالخىلع-ةينويهصلاةيحيسملاو
،ةيكيرمألامالعإلاةموظنمىلعةنوحطملاايندلا/ةطسوتملاةقبطلادرمتنع
ميقلانمةعومجمنعوةيمدعةلماشةيناملعةموظنمنعربعتيتلا
.ةرسألاوناسنإلامدهتيتلاةيحابإلا

نوكرديال،عمتجمللةيئاهنةيعجرمكنيدلاداعبإبنيبلاطملانأدقتعأ:ج
نعنيدلاداعبتساتسيلةيضقلانأيروصتيفو.هبنوبلاطيامتانيمضت
عملماعتلاىلعةرداقةينيدلاةموظنملالعجنفيكامنإو،ةسايسلاملاع
ىنعمب،عمتجملايفينثإلاوينيدلاعونتلاعموثيدحلاعمتجملاتايلاكشإ
لكعملماعتتيناسنإعباطتاذةيمالسإةموظنمديلوتوهبولطملانأ
لهاجتيةلودلانعنيدلالصفراعشو،اهيلإانرشأيتلالكاشملاوتايطعملا
نمهسفننعربعيملنإدُعبوهو،ناسنإلايفيحورلاويناسنإلادعبلا
يفثدحامكةينالقعريغةفرطتمًالاكشأذخأيسف،ةيعرشتاونقلالخ
ةياهنلايفةيضقلاو.ةيمالسإلاةفرطتملاتاعامجلاضعبوةيحيسملاةينويهصلا
،هتلمحوينيدلاباطخلانسنؤنفيكامنإو،ةلودلانعنيدلالصفتسيل
.ناسنإلاةايحنعنيدلالصفةيناكمإباوركفنيحنويناملعلاأطخأدقو

دعيملاهيمسأامكةيئاهنلاةيعجرملاوأايلعلاةيعجرملابميلستلا:ج
نمعادبإلانعثدحتينمنآلاةمثف،ضعبلاروصتيدقامكًارقتسم
ةغللاعمثدحياميرظنا،قلطملاوهناكولامكةيعجرميأنود



صنباهنأعمةايحلايحانمىتشيفومالعإلايفتلكآتيتلاةيبرعلا
)رصميفقوستللناكمرهشأ(»زراتسيتيس«يف.ةلودلاةغلروتسدلا
!ةيزيلجنإلابًانايحأاهتانالعإردصتةموكحلاىتح،ةيزيلجنإلابتاتفاللامظعم
.اهيدحتمتةيئاهنلاتايعجرملا

اهيفامب،تايجولويديإلالكىلعقبطنيةرداصملانمقلقلا:ج
هءاقدصأمدعيناكةيسنرفلاةروثلابيطخريبسبور.ةيناملعلاتايجولويديإلا
دضهبرحيفشوبجروج،ةلماعلاةقبطلامسابنيلاتسو،لقعلامساب
ءاهتناويكيرمألايوقلانمألانمًاءدبتاقلطملالكيعدتسيباهرإلا
لكيفدوجوملادسجتلارطخهيمسأاماذه.!هلإلانمضيوفتب
ناسنإلايفةيجولويديإلاوأ)سوجوللا(ةملكلادسجتتثيحبتايجولويديإلا
تايجولويديإلاددهتيرمألاعقاويفرطخلااذه.هتاذةيعجرمحبصيف
ةيناميإلاتايجولويديإلانأل؛ةيناميإلاتايجولويديإلانمرثكأةيناملعلا
اهبةباهإلانكميناسنإلاجراخةيميقتاموظنمةمثنأبنمؤتةيقيقحلا
.هتاذةيعجرمناسنإلانأىرتيتلاةيناملعلاسكعىلع،ماكحألافانئتساو

تايجولويديإلاهذهءاروةنماكلا)ةلماشلاةيناملعلا(ةيداملاةموظنملا:ج
لالخنمصالخلاتلعج)ةيكارتشالاوةيلامسأرلالثم(ةنميهملاوأىربكلا
تايلاكشإلانعبيجتنأنود)ةذللا/ةعفنملا/ةعلسلا/جاتنإلاةدايز(ةعلسلا
.دوجولانمفدهلاونزاوتلاوةداعسلاوتوملاوداليملالثمةينوكلا
نمناسنإلانكمتملو،هلكاذهنعبجتملةيداملاتايجولويديإلا
.ةلمكموأةليدبةيجولويديإنوكيلنيدلانمدبالناكفاهتهجاوم

،ةيجولويديإنيدلافنوكللةيؤرتايجولويديإلانأنينعتتنكاذإ:ج
فرعأال.ةيجولويديإنيدلافىرخأدضميقةعومجملًازيحتتناكاذإو
هنأىنعمبةيجولويديإنيدلا؟يبلسلاىنعملااذهةيجولويديإلاتبستكااذامل
ةيمتحةرورضةيأىرأالو،هتايولوأاهلالخنمءرملاددحيةيئاهنةيعجرم



ةيجولويديإنيدلانإلوقننأنكميو،ةقلغمةيجولويديإلاحبصتنأيف
.ةقلغمريغاهنكلو

،تحضتادقةلماشلاةيناملعلايفةنماكلاتاضقانتلانأحضاولانم:ج
دوجولاداعبأنمريثكلاهلهاجتواهتيلازتخاببسبتدعاصتاهتمزأنأو
-post،ةيناملعلادعبام"لثمنآلابرغلايفتاحلطصمةمثو.يناسنإلا

secularism".ينعتيبرغلايفسلفلاباطخلايف"دعبام"حلطصمو
يفاملثم(ديازتتةمواقملاتاكرح."ةثادحلادعبام"حلطصميفامك"ةياهن"
ةشحوتملاةيلامسأرللةدعاصتمةمواقمةمثو)ناتسناغفأوقارعلاونيطسلف
لكلةمواقمةمث،بسحفًاكلهتسمهلعجتوناسنإلارخستيتلاةيلايربمإلاو
ةثادحلاةياهنفراشمىلعنحن.ناسنإلاتايناكمإضهجتيتلامظنلا
.ةينيورادلاةثادحلايأ،ةميقلانعةلصفنملا

ءيشلكوميقدجوتالةيداملاةروريصلاملاعيفهنأكردننأبجي
هلةقالعالميقنمةداملاراطإيفرهظيامو،يداملانوناقللعضاخ
ءاقبلاوعقاولالوبقوضوافتلاوفيكتلاوءاقبلابحميقلثم،ميقلاب
ةزواجتملاميقلابهلةقالعالاملكو،ىوقلانيزاوموىوقألاوحلصألل
.ةداملاحطسل

ملاعيفاهلدوجوال،ىنعملالثماياضقوةيقالخألاةميقلانأًامئادرركأو
ةرابعاهضيوقتواهبايغو،ةيناسنإلاةرهاظلابطابترالامامتةطبترميهف،ةداملا
امنيحهشتينهنعربعاماذهو.اهلءاهنإوناسنإلاةرهاظلضيوقتنع
ينعيمثنمو،ةداملاءارواموتايلكلاتومينعيوهف..هللاتومبىدان
ةيمدعلانوكتسراطإلااذهيفهنأنمهشتينرذحدقو.ناسنإلاتوم
وهةميقلانعةلصفنملاةثادحلاوةلماشلاةيناملعلليدصتلا.اننيبًامئادًارئاز
.ناسنإللةيداعملاتايجولويديإللدصت

اماندنعنيدتلاىلعيرسينأدراوهنإلوقلااننكميماعلكشب:ج
يتلانيدتلانمةديدجلاةجوملاصخياميفو.ملاعلايفنيدتلاىلعيرسي
زواجتيفةبغرلايهعيمجلاىدلةيساسألاةعفدلانإفملاعلاحاتجت



اهيلإانرشأيتلاةيساسألاتالؤاستلانعةباجإلانكميىتحيداملاحطسلا
اذهدعبنكل.)نزاوتلا،ةداعسلا،توملا،داليملا،ةايحلاىنعمنعثحبلا(
زواجتلواحتةديدجلاتادابعلانمًاريثكنأدقتعأف،تافالتخالاأدبت
يداملاراطإلالخادةيداملازواجتلواحتو،يناملعراطإيفةلماشلاةيناملعلا
ةداملاربعةداملاءاروامىلإلوصولانولواحيمهنإيأ،ليحتسماذهو
هاجتالاببرغلايفراكفألاخيراتيخرؤمدحأهامساموهو،اهسفن
اذهىدبتيو.)supernaturalnaturalism(ةعيبطللزواجتملا)يداملا(يعيبطلا
نمكلذريغو،اجويلاوةرئاطلاقابطألاوميجنتلابمامتهالايفهاجتالا
،ةيقالخأءابعأنودنمايقيزيفاتيملانمعونهنإ،ةينيدهبشتامامتها
هللابناميإلالصأف.ءيشهنمًابولطمسيلةرئاطلاقابطألابنمؤينمف
يهةديدجلاتادابعلاهذهامنيب،ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاينعي
.ةيقالخأتامازتلايأنوديحورلانزاوتلاوةيسفنلاةحارلانعثحبدرجم

.ةيمالسإلاةوحصلانميبرغلافقوملابةرثأتمةيؤرلاهذهنأروصتأ:ج
امنإو،ةلودوًانيدسيلمالسإلاف،ةيؤرلاةيلومشيهةلويسلاةلاحىمسيام
.ةايحلايحانملكهجوتةلماشةيؤرةيقيقحلاةينيدلاةيؤرلاو،ايندونيد
قرشلانيبمالسإلاهباتكيفشتيفوجيبتزعيلعلحارلاينسوبلاسيئرلا
مستتمالسإللومالسلاوةالصلاهيلعلوسرللبرغلاةيؤرنأنّيببرغلاو
ًايداعًاناسنإناكلوسرلانأىريمهضعبف.نيبطقنيبحجرأتلاوباطقتسالاب
.ةيداملايفقراغنيدمالسإلانأو،"قاوسألايفيشميوماعطلالكأي"
يحورنيدمالسإلانأىلإبهذي،كلذنمسكعلاىلع،رخآلاضعبلاو
مالسإلاو،ثيدحتلاقيعيوهفمثنمو،لكاوتلاودهزلاوةيناحورلايفقرغم
هببسمالسإلاةعيبطكاردإيفمهلشفو.كاذالواذهالرمألاعقاويف
ةلوقمنمهمهفناموهو،ايندلانعنيدلالصف:ةيحيسملاءدبلاةطقن
حيسملانأىنعمب!بيلصلاىلعبلصنموهيحيسمرخآنإ:هشتين



يفاهقيقحتنكميالهنأةجردلةيماسةيحورةيؤرمدق-مالسلاهيلع-
.عقاولا

يفلخديو،ةيحوروةيدام:نيتيضرأىلعفقيوهف،اذهريغمالسإلا
مالسإلاف،ةيئاهنلاهتايعجرمبسمتاليتلاتامواسملابموقيوةسايسلاكرتعم
يفةراشإلابحأو.ايندونيدامنإو،ةلودوًانيدسيل-لبقنمانرشأامك-
وأةطلسلايفتكراشامدعبسامحةكرحهبتماقامىلإددصلااذه
يمالسإلاباطخلانأينعياذهف،ةئدهتلالوبقبةطلسللتلصوامدنع
هنكل،ضرألايفلدعلاةماقإةيضقليبسيفداهشتسالابلبقيًابكرمحبصأ
سيلوهف،ةيلودلاىوقلانيزاوموةيسايسلاتاقالعللكردمهتاذتقولايف
ةيئاهنلاةيمالسإلاهتايعجرملكردموهامنإوً،اصلاخًايدامالوًاصلاخًايناحور
.يداملاعقاولاةيبيكرتلكردمو

ةاتفلاثحبتنيح-ةلثمألاهذهىلعضعبلاضرتعيدقو-اذهنمرثكأ
ةيعجرملابًاناميإةمثنأينعياذه،اهباجحيفقوذلاولامجلانعةبجحملا
،مالسإلايفةنبهرالف.ايندلاةايحلابعتمتلاعماهبمازتلاللًايعسوةيئاهنلا
اهناكميفعضوتنأبجيامنإو،ايندلاةايحلانعفارصناللةوعددجوتال
ةئيطخلابةصاخلاةيحيسملاةركفلانعفالتخالامامتفلتخماذهو.حيحصلا
،هيفدهزلاوهنعفارصنالانمدبالورورشلابءيلمملاعلااذهنأو،ىلوألا
.عومدلايداوملاعلانأل

قارتخالاىلعًايصعًايقنناكولامكينيدلادملانعثيدحلاودبي:س
هحوريفىتحيلاحلاينيدلادمللًايناملعًاقارتخاةمثنأىرتالأ،يناملعلا
ةداعتسانعثدحتنلةينيدلاةتفاللاعفريفكيلهو؟يلخادلاهقطنمو
يفًاريبكًادهجنولذبينيملسملانمًاريثكنإ؟ماعلاءاضفلايفنيدلل
نكميامللماكهبشلافغإعميقالخألاقارتخالابهتيمستنكميامةهجاوم
؟يفرعملاقارتخالابهتيمست

يحطسلايقالخألاقارتخالانيبًامئادزيمأاذلوً،امامتكعمقفتأ:ج
يقالخألاقارتخاللاودصتنيملسملانمريثكف،قيمعلايفرعملاقارتخالاو
مدعونيسنجلانيبلصفللوباجحلاىلإةوعدلايفهارناماذهو،يحطسلا
نونوكيامبرهسفنتقولايفمهنكل،ةنسلاسأروداليملادايعأبلافتحالا
مهف.ةلماشلاةيناملعلارهوجيروصتيفيهيتلاةيكالهتسالايفنيقراغ
كلذعموً،اسرعنوميقينيحيحطسلايقالخألامازتلالاىلعنوصرحيدق
سبالمنمهنودتريامىلعنوقفنياموماعطنمهنوكلهتسيامنإف
يفيمحارتلايعامتجالادعبللمهكاردإنأامك.فصولاقوفيتاغوصمو



ً.امامتبئاغوأفيعضمالسإلا
ففعتلاودبعتلارهشهنأهيفضرتفملانميذلاناضمررهشًاضيأكانه

ماعطلاةيمكنأ-تايئاصحإلالوقتامك-ثدحييذلانكلو،نيكاسملاركذتو
.ةيداعلاروهشلانعناضمررهشيفةرملافصنوةرمديزتهكلهتسنيذلا
جذومنلاانقرتخاو،ءارقفلاهعمانيسنودهزلاانيسنومايصلاىنعمعاضدقل
نمحرلادئاومةرهاظىلإريشننأنمدبالناكنإو.يكالهتسالايناملعلا
.ةينيدلاةوحصلانعيباجيإريبعتاذهو

قارتخالاىلعلدتيتلاواهنعانأرقيتلاةفيرطلاةثداحلاكانهًاعبطو
تلاقذإ،يقالخأقارتخاىلإًاضيألوحتهنإىتح،ًالماكيفرعملايناملعلا
ىدحإتناك،رصميفلامجلاةكلمتاقباسمىدحإيفهنإفحصلا
وأهويامامإوهو،تابسانملاهذهلثملبسانملايزلاسبلتتاقباستملا
ةحتافلايئرقتنأدبالاهللوقتةحشرملامأاوعمسدقو،فوشكمناتسف
!ىنميلاكلجربيلخدتوحرسملاكلوخدلبق

ةعراصملاىلعاضرتعانيذللانيملسملانيباشلانيذهبًالثمتبرضدقو
ًايفرعمامهقارتخامتامهنإيأ،ةيعرشتاتروشنايدتريالنيبعاللانألةرحلا
دقناسنإلانأو،امهمامأرئادلايناويحلاعارصلااظحاليملامهنإىتحً،امامت
.ىرخأمحلةلتكبمطترتمحلةلتكىلإلوحت

امىلعءانبزافلتلاوامنيسلانممهفقومنوررقينيملسملامظعمنإ
نمنوعناميالمهنكلو،)يقالخألابناجلا(ةعيلخروصنمهيفثبي
عارصلاةفسلفسركتيتلاةينفلالامعألاوةكرحتملاموسرلاومالفألاةدهاشم
نإ.ناسنإلاةيناسنإمارتحاومحارتلاىلعينبملايمالسإلاجذومنلانيلمهم
،ةرايسدراطتةرايس،ةدراطملارظنموهةيكيرمألامالفألايفيساسألارظنملا
نمعارصلا.اذكهوًاناسنإدراطترخآبكوكنمتانئاك،لجردراطيلجر
يهف،ةيفرعملاةيحابإلاعاونأنمعوناذه.مكاحلاجذومنلاوهءاقبلالجأ
هنمتلعجيتلاةيناسنإلاوةيقالخألاميقلاةموظنمنمًامامتناسنإلادرجت
.هنوكرديالنيملسملانمًاريثكنكلوً،اناسنإ

سانلاو،رشبلاىلعًامامتةديدجةثادحلاةموظنمنأىلإدوعياذهلعلو
ىنعملابمارحوألالحاهنأروظنمنمرهاوظللنورظنينولازيال
ةيحابإالوةدرابوأةراحلبقدجوتالماداملالحنولوقيف،يحطسلا
ينعفديذلاوهيفرعملاقارتخالااذهبيمامتهاو.رشابملايقالخألاىنعملاب
.ةفرعملاةملسأةيضقوزيحتلاةيلاكشإةساردل



اهتانيمضتكردنواهمهفننأانيلعةيجولويسوسةرهاظةنملعلا:ج
تدارأنإةيمالسإلاةوحصلانأىرأو.قفخندقوحجنندقو،اهلىدصتنو
يفرعملاقارتخالاداعبأىلإهبتنتنأاهيلعفحيحصلاهاجتالايفريستنأ
ةثيدحلاانتاعمتجميفثدحييذلانأل،كلذباهريهامجيعوتنأوقيمعلا
ءارقفلاو،ةيكالهتسالاوةذللاوحنهجوتلاتالدعممهيدلدعاصتتءايرثألانأ
كاردإانيلعوعيمجللثدحيقارتخالاف،هسفنءيشلللوصولابنوملحي
.قارتخالااذهلةيركفلاوةيعامتجالاتانيمضتلا

،ثيدحلاعمتجملاوةثادحلالكاشمةيمالسإلاةكرحلاتادايقتكردأدقل
قبطنيهسفنعضولانأدقتعأالنكلو،يسايسلامهباطخقاطنعستاو
ةقيضلاةيؤرلانماهريهامجصلختلءبعةدايقلامامأفاذل.اهريهامجىلع
يناملعلاقارتخالانميأ،كالهتساللعلطتلانموينيدلابصعتلانمو
ةرهاظهرهوجيفوهينيدلابصعتلانأىرأانأف.قيمعلايفرعملا
امك،هنيدميلاعتبمزتليالنييحيسملادضبصعتييذلاملسملاف،ةيناملع
امنإو،ضرألايفلدعلاةماقإتسيلهتمهمفًاملسُمهرابتعابهنأىريهنأ
فيرعتلاو.هتاذةيعجرمحبصيرمألاةياهنيفوهو،ةصاختازايتمابعتمتلا
هؤامتنا(هيفةنماكةيجولويبوةيدامتافصلالخنممتيرخآلليناملعلا
فلتخموهفينيدلافيرعتلاامأ)خلإ...هتمجمجمجح-هدلجنول-يقبطلا
هيفةنماكتافصبسحرخآلانوفّرعيامةداعنوبصعتملاو.فالتخالامامت
ال،يدامريسفتيقرعلاريسفتلااذه.هتدلجينبوهدادجأوهيبأنعاهثرو
.نيديأبهلةقالع



ةردقمهلنأتدجويذلاموهفملاوحلطصملااذهحرشلواحألف:ج
immanere:ةينيتاللاب(هتاقولخميفقلاخلالولحوهلولحلا.ةيلاعةيريسفت
امنيحو.)ةثياحملاونومكلاوألولحلاينعتوةيزيلجنإلاimmanenceاهنمو
دقتافاسميأىغلتوً،امامترخآلابدحاولاجزتميوهتاقولخميفهلإلالحي
ةيفصتمتيمثنمو.دحاورهوجنمًانوكمحبصيملاعلانإف،امهلصفت
انهنمو.اهؤاغلإرمألاةياهنيفو،قولخملاوقلاخلاةيئانث،ةيساسألاةيئانثلا
هذهنأىرأانأو،لكلايفبوذتءازجألانأل،ءازجأالولكدجويال
ىلعوتايئانثلاىلعينبمخيراتلانألً،امامتخيراتلايفنتةيلولحلاةيؤرلا
لخاددجويناسنإلانأو،ءازجألليبسنلالالقتسالاىلعوفراعتلاوعفادتلا
هعسوبو،يداملاحطسلازواجتتتاعلطتهدنعنكلكشنوديدامعقاو
،هعقاووناسنإلانيبلصفتةفاسمةمثهنأل،ءاشنإحطسلااذهزواجت
مامألاىلإخيراتلاعفدنيف،ةيئانثلادلوتاذلو،ةعيبطلاملاعوناسنإلانيبو
ةيدامرصانعتسيلةيمالسإلاةيؤرلايفخيراتلاكرحيامنإ.رارمتساب
ةدايسىلإيدؤت)كلمتلاةوهش-جاتنإلاتاقالع-جاتنإلالئاسو(هيفةنماك
ماظنللةزواجتموةقرافمةيئاهنةيعجرمامنإو،ةفلتخملاةيداملاتايمتحلا
هبفارتعالاامنإو،عقاولانعلاصفنالاينعيالزواجتملاو.يمتحلايداملا
نمينمزلاويداملانيبناجلانيبلصولاينعيوهو،هلعوضخلامدععم
لخادناسنإلاشيعيكلذبو.يئارواملايبيغلابناجلاىرخأةهجنمو،ةهج
يأ،ةيناخيراتلابىمسياموةروريصلاةوهيفطوقسلانودينمزلاخيراتلا
،ةينمزرصانعىلإدريةيداملاوةيفاقثلاوةيحورلاهتاجتنملكبناسنإلانإ
ررحتةيئانثلاهذهنإيأ.يداملاحطسلازواجتىلعرداقريغهنأكو
ناميإلايأ(ةهجنمةيلقعلاةيدحاولانيبةقالعلاةيدودحمنمناسنإلا
ةبرجتلانإ(ةيبيرجتلاةيدحاولاو)ةفرعمللديحولاردصملاوهلقعلانأب
.)ةفرعمللديحولاردصملايه

ةيقالخألاميقلانمةعومجميفاهسفننعربعتةزواجتملاةيعجرملانإ
يتلايهميقلاهذه.مالسإلايفبطقلاةميقلا،لدعلالثمايلعلالثملاو
ةملوعللنوملسملااهيدبييتلاةمواقملاساسأيهو،خيراتلاعفدت



،دوهيمهنألةنياهصلابراحنالنحنف.لالتحالاورامعتسالاوةيكالهتسالاو
امنإ،نييذوبلاوأنييحيسملاوأدوهيلابراحننأانمبلطيملمالسإلاف
مالسإلااهنمقلطنيةيساسأةيئانثةمث.ضرألايفلدعلاةماقإانمبلط
نعربعتونوكلايفاهادصددرتييتلاوقولخملاوقلاخلاةيئانثيهو
اذهفقيو.هزواجتىلعةيناسنإلاةردقملاويداملادوجولاةيئانثيفاهسفن
يدامراطإيفرودتيتلاةيلايربمإلاوةينويهصلانمضيقنلافرطىلع
.يلولح

ةعزنهيفنمكتيبعشلاتاذلابويناسنإلانادجولانأىلإبهذأ:ج
،محرلاىلإةدوعلايفةبغرلاو،ةيمحرلاةعزنلااهنأباهلترشأ(ةيلولح
هذهىدبتتو.)لكلايفءزجلابوذيثيحبءزجلاولكلانيبةفاسملاءاغلإو
نأىلإهلوحاملكىلعةسادقلاعلخيناسنإلانأيفةيلولحلاةعزنلا
هذهحضتتو.نايهامتيوينمزلاوسدقملالخادتيف،ءيشلكبةسادقلاطيحت
امنيحهنأةقرافملاو.ةعافشلاوءايلوألابناميإلاةلأسميفةيلولحلاةعزنلا
،ةسادقلايفتختمث،ةسدقمةيداملاءايشألاحبصتينمزلاوسدقملاىهامتي
رحاسللنكميةينوكىوقاهلخاديوحتءايشأدرجمةيداملاءايشألاحبصتو
هلإلاوديحوتلاةركف.ديرياميفاهفظوينأباجحلاهنعفوشكملاوأ
مهفاذلو،اهكاردإنيريثكلاىلعبعصلانمةبكرموةدرجمةركفزواجتملا
يلولاربقىلإبهذينيحيداعلاناسنإلاف.ءاطسووءايلوأىلإنوجاتحي
يداملارظنملااذهثعبيف،نيعلاةيؤرنفكيففوفلملاهنامثجىريهنإف
هلطسوتينأهنمبلطيو،هديبهحيرضكسميوهبلقيفةبهرلاسوسحملا
بّاُتكاهيفوكشييتلا،يعفاشلامامإللتاباطخةباتكةرهاظو.قلاخلادنع
كفيلقلاخلادنعطسوتينأهنمنوبلطيولكاشملاضعبنمتاباطخلا
سفنلايفةنماكةيلولحةعزننعربعياذهلك.عيمجللةفورعم،مهتبرك
نأىرأانأو.اهألمتوقولخملاوقلاخلانيبةفاسملايغلتنألواحتةيرشبلا
نوداههيجوتمثاهعابشإنمدبالثيحبةوقلانمةيلولحلاةعزنلاهذه
ءايلوألانأمهملعننأانيلعنكل،مهئايلوأباوكسميلفىنعمب،اهلمالستسالا
.ىلاعتوهناحبسهللاوهوةداملاملاعءارووهامىلإنوريشي

ةيؤريهوخيراتللةيوبعشلاةيمالسإلاةيؤرلايفةيلولحلاةعزنلارهظتو



دنعةيفلألامالحألاودوهيلادنعةيناحيشاملاةعزنلاهبشت(ةيودهم
يناسنإلادوجولايفةنماكةعزنلاهذه.خيراتلاةياهنرظتنت)تناتستوربلا
ألميف،صلخملاحيسملاوأرظتنملايدهملايتأيسذإ،ةريثكلكاشملحتاهنأل
هذهنأىلإبهذأو.لكاشملالكلحيوًاروجتألتمانأدعبًالدعايندلا
،ةتوافتمتاجردبةيناملعلاتاموظنملالكيفدجوتةيودهملاةيلولحلاةعزنلا
ةلاحتساببسباهنكلو،دودحلالكرسكلواحتتاريجفتىلإيدؤتاهنأو
.طابحإلاىلإيدؤتكلذ

قلاخلانيبعطاقتةطقنةيديحوتةديقعلكضرتفت،لعفلاب:ج
ةالصلاهيلعلوسرلاتسيلهذهعطاقتلاةطقنمالسإلاةلاحيف.قولخملاو
لوسرلاو،نآرقلالسرأىلاعتوهناحبسهللاف،نآرقلاامنإودرفيأالومالسلاو
ناسنإدرجم،بسحولوسروهامنإوهللًادسجتسيلمالسلاوةالصلاهيلع
يفةبوتكمةملك،لعفلابةملكيهةملكلايأ،سوجوللا،ةلاسرلالمحي
ميدقلادهعلايفتظحالدقو.همهفيوهأرقينأناسنإيألنكميباتك
،نييبدألاءايبنألاو،نييهفشلاءايبنألا:نيمسقىلإتمسقدقءايبنألابتكنأ
وحنليمتنييبدألاءايبنألابتكنأتظحالدقو.مهتلاسراونودنيذلايأ
ءايعشأرفسبًالثمبرضأنأنكميو.نييهفشلابتكسكعىلع،ديحوتلا
.لولحللعجارتوةيلاعديحوتلانمةجرددجنثيح.لقأةجردبسوماعو
راتخملاهبعشيفقلاخلالولحنعمجنتيتلاةيرصنعللعجارتمثنمو
دحأاهضراعينأنكميال،ةقلطمًاقوقحهيطعيو،نيملاعلالكنعهزيمي
دقو.مالسإلايفلوسرلاموهفملنآلادعنلو.ةيهلإلوصأتاذقوقحاهنأل
لخادةيلولحتالواحمكانهنأعم(ناسنإدرجملوسرلانأىلإترشأ
ىلإوهو)!هقرعبكربتلاوهلوببرشنعثيدحلاانهنمو،ههيلأتلمالسإلا
ىلععطقوةلاسرلاانللسرأهللانأىنعمب،نيلسرملامتاخوهكلذبناج
خيراتلايفلخدتينلهنكلو،ميحرنمحروهفاناعرينأبًادعوهسفن
،رفكيلفءاشنمونمؤيلفءاشنمف،ناسنإلاةيرحلاجمحبصأيذلا
زواجتىلعرداقناسنإلكو.عفادتلاوفراعتللًالاجمخيراتلاحبصيكلذبو
هنكلو،ةداملانوناقلةعضاخريغةيناسنإميقىلإًاقالطنايداملاحطسلا



هفصوبهزيميامدقفيوةداملانيناوقلنعذينأراتخينأهعسوبًاضيأ
وأهتاذىلععفترينأىلعرداقلاديحولانئاكلاوهناسنإلافً.اناسنإ
نوكتنأالإكلمتالةكئالملاف،تاناويحلاوةكئالملاسكعىلع،اهنوديوهي
ناسنإلاامأ،تاناويحنوكتنأالإكلمتالىرخألايهتاناويحلاوةكئالم
ةلاسروهنآرقلا.لحولايفصوغينأوأموجنلاىلإعفترينأرداقف
وهًالقتسمًازيحخيراتلالظيو،ءاشينماهأرقيلباتكيفةنودمةسدقم
.نوعفادتيورشبلاهيفعراصتيناسنإلاةيرحلاجم

قولخملاوقلاخلانيبلصاوتلاةلكشمتلحدقفةيحيسملاةديقعلايفامأ
يذلا،هلإلانبا،سوجوللا،حيسملاصخشيهعطاقتلاةطقنتلعجنأب
امم،incarnationدسجتلاوهاذهو،همدبرشبلايدفيلضرألاىلإلزني
هنإفضرألاىلإهلإلانبالزننيحهنأل،ةيرهوجةيلاكشإروهظىلإىدأ
لخادتف،يناسنإلاخيراتلامحتقاويداملايويندلانامزلاراطإيفلخدكلذب
لحتنأةيكيلوثاكلاةسينكلاتلواحدقو.ينمزلاخيراتلابسدقملاخيراتلا
لولحوهو،حيسملاوهدرفيفزكرتيلولحلاتلعجنأبةيلاكشإلاهذه
ةديقعلانكل.ءامسلايفهيبأىلإهتدوعوحيسملادوعصوبلصلابىهتنا
دسجاهسفننمةسينكلاتلعجفهذهبلصلاةثداحىلإدنتستةيحيسملا
لولحلاتطاحأاهنأىنعمب؛ةمصعلابحاصوهابابلاحبصأو،حيسملا
امك،ينمزلاخيراتلابسدقملاخيراتلالخادتيالىتحزجاوحب)سدقملاو(
ةلداركنمنيدلالاجرمضيينيدمسق:نيمسقىلإملاعلاتمسقاهنأ
ةيقبمضي)ةملكللمادختسالوأاذهو(يناملعمسقو،تابهارونابهرو
نلعينأنكميالهنأرسفياذهو.يناسنإلاطاشنلاتالاجمةيقبورشبلا
،عوضوملاةساردلةنجلدقعتنأدعبالإcanonizationًاسيدقصخشيأ
.لولحلاعوضومهنأدحأيعديالىتحولبانلابلباحلاطلتخيالىتح
ةيفلألاتاكرحلااهخيراتربعتضراعةيكيلوثاكلاةسينكلانأظحالياذهلو
ماعفلأةدململاعلامكحيلىرخأةرمدوعيسحيسملانأبيدانتيتلا
.خيراتلاةياهنبيدانتةيلولحةديقعيهف،مالسلاولدعلااهيفدوسي

سوجوللاجرخف،هيعارصمىلعلولحلاباوبأحتففينيدلاحالصإلاءاجو
يفهسفننعاذهربعو،لولحلاعوضوموهبعشلاحبصأوةسينكلانم
priesthoodنينمؤملالكتونهكموهفمرهظويسنكلاتونهكلاءاغلإةديقع
ofallbelievers،ةرشابمهلإلاعملصاوتلاهنكمينمؤملانأىنعمب،
امك،ةيدوهيلاةيؤرلايههذهو(.هيفلحدقهلإلانأوهوطيسبببسل
يفو،ميدقلادهعلابديدشلاتناتستوربلاباجعإانهنمو.)دعباميفنيبنس



يفلولحلاتالدعمديازتعمو.ةيحيسملاةينويهصلاترهظراطإلااذه
ناسنإلايفهلإلاو،ءزجلايفلكلاولكلايفءزجلانابوذدادزيناسنإلا
ناسنإلاهعمسييلخادتوصدرجمهلإلاحبصينأىلإ،هلإلايفناسنإلاو
يلولحلاجذومنلاو.ًالماكحبصيقولخملاوقلاخلانيبيهامتلانإيأ،درفلا
قلاخلانيبةفاسملاءاغلإنمقلطنتيهفةيفرحلاتاريسفتلاروهظرسفي
،امهقباطتينعياممينمزلاوسدقملانيبةفاسملاءاغلإمثنمو،قولخملاو
،ينمزلاخيراتلاهسفنوهسدقملاباتكلايفدرييذلاخيراتلاحبصياذلو
تءاجوأ،لبقنمثدحامهتاذوهاننويعمامأنآلاثدحيامنأو
.ةيحيسملاةينويهصلاراطإوهاذهو،سدقملاباتكلايفهتاءوبن

يذلانأدجناذلو،زواجتلاىلعهتردقميفنمكتناسنإلاةيناسنإ:ج
خيراتلالظيو،خيراتلاسيلوهللانملسرملاباتكلاوهةياغلاانلددحي
املوأرهظخيراتلاملعنأدقتعأو،قافخإلاوحاجنلاوةلواحملالاجموه
خيراتلانودلخنباكردأدقف،اذهببسبةيمالسإلاةموظنملالخادرهظ
ةيؤرلاسكعىلع،هنملخدتنودنمنكلو،هللانميدهبكرحتتةينبك
ىمسياميفةيهلإلاةدارإلانعريبعتخيراتلانأىرتيتلاةيحيسملا

providentialhistory.هرابتعابخيراتللىمادقلاقيرغإلاةيؤرسكعىلعو
ًاريثكبجعييمدعلايداملافوسليفلااذههشتينناكاذلوً.ايسدنهوًايرئاد
ًايلولحًايدامًاركفناكمهركفنأل؛طارقساوقبسنيذلاقيرغإلاةفسالفلاب
ناسنإلانأىرننأدباليناسنإلاكولسللاندصريفو،لماكهبشلكشب
عقاوعملماعتيينيدراطإهنكلو،ينيدراطإيفكشنودهتاياغددحي
عفاودلابةينيدلاعفاودلاطلتختمثنمو،يفاقثويعامتجاويداصتقاويسايس
روصتنأدقتعأو.نيدلاوهيئاهنلايعجرملاراطإلالظنإىتحو،ةيويندلا
ىلإىدأ،داصتقالانعوةسايسلانعنيدلالصفو،ةلودلانعنيدلالصف
ةقيرطبانعقاوعملماعتلااننكميىتحاذلو.ةيريسفتلاانتردقمفاعضإ
نعنيدلالصفةرورضنعيحطسلايناملعلاثيدحلانمًالدبةبكرم
فاشتكاةداعإنعثدحتنلف)ليحتسمرمأيروصتيفاذهو(ةسايسلا
ميقلانيدلانمدلونوثيدحلاعقاولايفهليعفتنكميثيحبنيدلا
نإ.ملاعلاعموانسفنأعملماعتلاىلعانتردقمنمديزتيتلاةيناسنإلا
ةيناسنإميمصنمينيدلادعبلانأنادكؤيةيجولوبورثنألاوعامتجالاملع
ةيناسنإلاتاطاشنلانعهلزعوأهشيمهتنكميًافاضمًارمأسيلو،ناسنإلا



ةرواجتمماسقأىلإهميسقتنكميالهنادجووهيعووناسنإلالقعف،ىرخألا
!ةلعافتمريغو

هتاذوهيدوهيلابعشلاةيدوهيلاروظنمنمهنأيروصتيفف،معن:ج
دقل.يهلإلادسجتلاولولحلاعضوموقولخملاوقلاخلانيبعطاقتلاةطقن
ًاراتخمًابعشحبصأيذلا)يبسنلا(يدوهيلابعشلايف)قلطملا(هلإلالح
روظنملااذهيفيدوهيلابعشلالوحتولب،هلإلادنعةصاخةوظحهل
هنأبهيلإراشينايحألاضعبيفوً،ايناسنإالًاسدقمهخيراتحبصأوهلإىلإ
يهو(هالابقلانأامك.سوجوللاًانايحأولب،"حورلاهمأو"."سدقمبعش"
هرابتعابهلإلاىري)لولحلايفلغوملايدوهيلايلولحلايفوصلاثارتلا
وهيدوهيلابعشلانأىريو،ةينارونلارشعلاتايلجتلاوأتوريفسلا
يفةريخألاةقلحلاوهو،هلإلانميوضعءزجهنإيأ،رشاعلاتوريفسلا
،ايندلاهذهيفدجويهنكلوهلإلانمءزجوهف.ةينارونلارشعلاتايلجتلا
هلإلاةيئانثتيحماذكهو.ملاعلابوعشةيقبوهلإلانيبةلصلاوهو
لكلايفيناسنإلاءزجلابوذيامنيحف.راتخملابعشللةبسنلابًامامتناسنإلاو
ينمزلايدوهيلابعشلاخيراتنإفاذلو،هتيناسنإدقفيناسنإلانإفيهلإلا
خيراتهتاذوهءايبنألاخيراتوكولملاخيراتف،سدقملاهخيراتهتاذوه
الوهفراطإلااذهيفروديينويهصلانادجولانأودبيو.يدوهيلابعشلا
ةيكاردإلاةطيرخلاقلطنتو،سدقملاخيراتلاوينمزلاخيراتلانيبزيمي
يفتدبت،ةيقالخأوةيفرعمةثراكلعفلاباذهو.ضارتفالااذهنمةينويهصلا
تاساردلاترثأتدقو.ةينويهصلايفهتورذغلبيئاوطناويئالعتساكولس
خيراتلانمنوقلطنينيخرؤملانمريثكف،ةيؤرلاهذهببرغلايفةيخيراتلا
خيراتلا(راثآلانعثحبلايفنوّدجيمث،ةاروتلايفدرويذلاسدقملا
نأودبينكلو.)سدقملاخيراتلا(ةاروتلايفءاجامىلعةنهربلل)ينمزلا
.ريطاسألاهذهنمصلختيأدبديدجلايليئارسإلاراثآلاملع

صصقيفةيتاروتلاةيؤرلاوخيراتللةينآرقلاةيؤرلانيبفالتخالارهظيو
ًالماكدريالنآرقلايفدرويذلا"يخيراتلا"صصقلانأظحاليذإ،ءايبنألا
تاذعئاقولاوطقنلاضعبىوسركذيالف،)فسويانديسةصقءانثتساب(
وأةيخيراتةعقاوريرقتسيلصصقلاهذهنمفدهلاف،يقالخألاىزغملا
ةيؤرلاسكعىلعاذه.ةيقالخألاريياعملاضعبامنإو،يخيراتلادرسلا
خيراتلاهتاذوهينمزلاخيراتلاف،ةلماككولملاخيراوتدرتذإ،ةيتاروتلا



لحملحييذلاسوجوللا،لولحلاعضوموهيدوهيلابعشلاف،سدقملا
.مالسإلايفنآرقلالحموةيحيسملايفهللانبا

كولسيف-تفلسأامك-خيراتللةيلولحلاةينويهصلاةيؤرلاىدبتت:ج
طلتخينأهلأتمولب،سدقمبعشلنكميفيكذإ،يئاوطناويئالعتسا
ةيكاردإلاةطيرخلاددحتيتلايهةيلولحلانأامك؟بوعشلاةيقبب
كولسنومهفيالو،رخآلاقوقحةيؤرمهنكميالمهفاذلو،ةينويهصلا
،نيلتحمباوسيلمهنأنويليئارسإلانقويذإ.مهنومواقيامنيحنيينيطسلفلا
لكشبةيلولحلاىدبتتوهنطوىلإدوعتةقلطمهقوقحراتخمبعشامنإو
بعشلاخيراتناكاذإف،"يدوهيلارارمتسالا"ةرهاظهيمسأاميف.ريثم
هتيانعبهطوحيوههجويوهيفلحدقهلإلانأل،لولحلاعضوموهيدوهيلا
فورعمخيراتلااذهراسمنإف،)راتخملابعشلاوهيدوهيلابعشلاف(
باعصلاتناكامهم،ةديعسةياهنيهتنيسوًادحاوًاطمنعبتيوًاقبسمررقمو
بعش:عاقيإلايثالثطمنلااذهو.راتخملابعشلااهيقالييتلاتاقشملاو
ءانبلهنطوىلإةدوع-هنطونمهيفنتةملاظةوق-هنطويفرقتسمراتخم
،هسفنعمًاقستمًايسدنهًالكشذخأيرركتميمتحطمنلااذه،لكيهلا
،يحلانيعتملايخيراتلاعقاولابهلةقالعال،اهبًايفتكم،هتاذىلعًاقلغنم
هبشيوهفاذلو،هسفنعميوضعلاقاستالانمةيلاعةجردىلإلصيو
هرابتعابخيراتللةميدقلاةينانويلاةيؤرلانعفلتخيالوةميدقلاريطاسألا
امبر،هشتيناهببجعأيتلاو،ةرركتمتاقلحلكشذخأيًايرئادًاخيرات
eternalيدبألادوعلاةركفنعرخآلاوهثدحتيناكاذلو،اهتيثبعببسب

return.اهتياهنىلإلصتنأدعباهليصافتلكبةيخيراتلاتاقلحلالكنإ
رارمتسالاةركفنمًاقالطناراطإلااذهيف.اهريفاذحبىرخأةرمرركتتس
ضرأيفاورقتساوناعنكاولخدىمادقلانييناربعلانأةنياهصلاىرييخيراتلا
لوألايدوهيلاثلونموكلاوهاذهوكولملاوةاضقلامكحكلذعبتوداعيملا
دوهيلايفنمتوةيلبابلامثةيروشآلاشويجلاتءاجمث.لوألالكيهلاوأ
نمدوهيلاداعمث،يلبابلايبسلاويروشآلايبسلاىمسياميفمهنطونم
وأيناثلايدوهيلاثلونموكلاسيسأتمتوسرافروطاربمإشروقرمأبلباب
يموقلامهنطويفدوهيلاةشوانميفنويقولسلاةازغلاأدبو،يناثلالكيهلا
ةدايقبةينامورلاشويجلاتءاجنأبرمألاىهتناو،ةينومشحلاةروثلاتماقف
بعشلالظ،يفنلااذهعمنكلو.دوهيلاىفنويناثلالكيهلامدهفسوتبت



ةقلحلالمتكتملو،هلإلاهيفلحيذلاسدقملاهخيراتلخادًاعباقيدوهيلا
ىرخأةرمدوهيلاةدوعب1948ماعالإ)ةدوع-يفن-نطو(عاقيإلاةيثالث
رمتسمورركتمطمننعريبعتينويهصلاناطيتسالاف،نذإو.نيطسلفىلإ
حبذبمهمايقو،نيطسلفىلإةنياهصلانينطوتسملالوخدنأامك.عقوتمو
ناعنكضرأىلإنييناربعلالوخدلًاراركتوًارارمتساالإسيل،نيينيطسلفلا
وأثلاثلايدوهيلاثلونموكلاىوسةينويهصلاةلودلاامو،اهلهألمهتدابإو
.ثلاثلالكيهلا

نأضرتفييذلافئازلايخيراتلاسايقلاهيمسأامىلإريشأ،معن:ج
يتلارهاوظلاهوجولانمريثكيفهبشتمويلادوهيبةطيحملارهاوظلا
بلاطينامزياوميياحنأ،ًالثم،دجنف.قيحسلامهيضاميفدوهيلااههجاو
عمضوافتلاب)1937(نيرشعلاينويهصلارمتؤملامامأهباطخيفبرعلا
نواعت،يبرعلاخيراتلانمةميظعلاتارتفلايف،هنأبمهايإًاركذمدوهيلا
يفبرعلاف.ةيبرعلاةفاقثلازونكظفحىلعةبطرقودادغبيفًاعمنابعشلا
ةيخيراتلافورظلاامأ،اوريغتيملًاضيأدوهيلاو،اوناكامكاولازامهرظن
.ةيلكهنعيضاغتلانسحييوناثرمأيهفةريغتملا

ةروطسأىلإءوجللابيليئارسإلاعمتجملاةركسعريربتنويروجنبلواحيو
...لاتقلانعاوُّفكيملدووادوعشويوىسومدونجنإ«:لوقيف،رارمتسالا
نإلب.»لاتقلانعاوفقوتينل]ليئارسإةلوديأ[نويهصدونجكلذكو
نييناربعلاعارصلارارمتساهنأىلعهيلإرظنيهرسأبيليئارسإلايبرعلاعارصلا
.ننييقينيفلاونييلبابلاونييروشآلاوةنعارفلاعم

؟ةيفرحلاوةيلولحلاهذهلةيدوهيلاةديقعلالخاددحأىدصتله:س
دعصتيهف،ةيلولحلاةيؤرلاةروطخلىمادقلاتاماخاحلاهبنتمعن:ج

ىلإةبسن،ةيناحيشملاتارجفتلاىلإيدؤتوةيدوهيلاتاعامجلاءاضعأماهوأ
هبعشدوقيومايألارخآيفيتأيسيذلا)يدوهيلاصلخملاحيسملا(حيشاملا
حيسملايأ(حيشاملاةدوعنأتاماخاحلادكأف.نويهصىلإمهبدوعيو
الإيتأينليناحيشاملارصعلاو)يدوهيلارظتنملايدهملاوأ،يدوهيلارظتنملا

كلذلو،هلإلارمأبالإثدحينلهنأو)خيراتلاجراخيأ(مايألارخآيف
لخاد(ةانأوربصيفراظتنالادوهيلانماوبلطونيطسلفىلإةدوعلااومرح
دوعيوينمزلاخيراتلايهنيف،حيشاملابلسريوهلإلاءاشينأىلإ)خيراتلا



نوكيكلذبهنإفهتدارإبدوعيوةيهلإلاةدارإلافلاخينمو.سدقملاخيراتلا
راظتنالانود،ةياهنلابليجعتلايأ،ستكاهتاكيحادلاةئيطخبكترادق
،ينمزلاويخيراتلانيبةفاسملااوغلأفةنياهصلاءاجنكلو.هلإلاةدارإل
راظتنالانودةدوعلانمدبالهنأاونلعأو،لولحلاعضوممهاوحبصأو
.هلإلاةئيشمل

نوجضنياوؤدبليئارسإيفنويدقنلاعامتجالاءاملعوددجلانوخرؤملا:ج
نوفشتكيمهتلعجةينويهصلاةسرامملاف.ينويهصلانايكلايفيخيراتلايعولا
دبالوًابئاغسيلينيطسلفلابعشلانأو،ءارذعًاضرأتسيلنيطسلفنأ
البضرأ"لثمخيراتللةيداعمةينويهصتاراعشفاذلو،هعملماعتلانم
مهسفنأةنياهصلاثدحتينآلاو،تعجارت"تارفلاىلإلينلانم"وأ"بعش
يتلا"نويهص"امأةيخيراتةركفاهسفندودحلاةركف،دودحلاديدحتنع
دقو.خيراتللةيداعمةركفيهفةينويهصلاةيؤرلايفةيوازلارجحلكشت
ىلإدنتستةلوداهرابتعابةينويهصلاةلودللنورظنينييليئارسإلانمريثكأدب
نيخرؤملادحأ.يهلإلادعولاىلإوأةقلطمقوقحىلإسيلو،ةيسايسقئاقح
ةيتاروتلاريطاسألانأاهيفنيبةساردبتكجوزترهفيئزىمسينييليئارسإلا
يبظوبأةانقربعهنيبوينيبراوحىرجدقو.يخيراتدنسيأاهلسيل
دنسيأاهلسيلةيتاروتلاريطاسألاتناكاذإ:عيذملاهلأسوةيئاضفلا
،)عقاورمأيأ(انهاننألانهنحن:درلاناكف!؟انهمتنأاذاملفيخيرات
،يليئارسإلاشطبلاوأيليئارسإلاحالسلانعثدحتيملوهفبذهمدروهو
يأبعتمتتال،ةيخيراتةيسايسةقيقحليئارسإنأدكأاذهعمهنكلو
.مامألاىلإةوطخيروصتيفلكشياذهو،ةسادق

تلعجو،ةعقافةينيدةغبصبةريخألاةنوآلايفةينويهصلاتغبطصا:ج
تحتنكلو،اهيلإدنتستيتلاةيضرألاو،اهتيعرشردصمينويهصلاعسوتلا

ةلواحمنأدجنفقوتتاليتلاةينيطسلفلاةمواقملاببسبوعقاولاطغض
يفاهنععفادينمرهظدقينمزلاخيراتلانعسدقملاخيراتلالصف
ةرئاديفذاتسألافاهلشفسويروتكدلابتكدقو.ةينيدلاطاسوألا
ةقالعةيلاكشإ"ناونعبًالاقمةينيدلاناليإرابةعماجيفةئيبلاوةيفارغجلا



ويام/رايأ29("لزانتلادودحوةعيرشلادودحنيبةلودلا-ضرألا-بعشلا
يأةعيرشلادودح،دودحلاةيضقلوانتيهناونعلديامكلاقملاو.)2006

.ينمزلاويخيراتلادودحيألزانتلادودحهامسامو،يلزألاوسدقملادودح
نولثمملامزتعيةينويهصلاخيراتيفىلوألاةرمللهنأفاهلش.دىريو
ءزجىلعةيدوهيلاةلودلاةدايسنعًايمسرلزانتلاليئارسإةلودلنويمسرلا
ةلصلاةلأسميفةيساسألاةلكشملاقلخيامم،)ةيتاروتلا(ليئارسإضرأنم
تطبترايتلاعاقبلاونكامألانمريثكلاف،ضرألاوبعشلانيبةقالعلاوأ
حبصتس"ليئارسإضرأ"ـبيدوهيلاخيراتلارمىلعاهؤامسأترفضناو
ىلعظافحلانكميفيكف.ليئارسإةلودليدايسلالاجملاجراخًالبقتسم
يفاهتدايسنعهتلودهيفلزانتتيذلاتقولايفهضرأببعشلاةلص
اذهل،ةيموقلاوةينيدلا،ةيخيراتلانكامألاوعقاوملامظعمهيفدجوتلاجم
نماوبحسنالكىلعمهو.ةيبرغلاةفضلاوةزغيفدجوتعقاوم!؟بعشلا
تاعفترمنمباحسنالانوضفريو،مهيلإةبسنلابةينيدلااهتيمهأىلعءانيس
!يدوهيروظنمنمةينيدةيمهأاهلسيليتلانالوجلا

ىلعةرطيسلانعليئارسإةلودلزانتنإ(:فاهلشروتكدلالوقيامكو
اذهاهيلإدنتسييتلاةيضرألاضّوقيليئارسإضرأل"يخيراتلابلقلا"
نعةيعرشلاعزناهدحأ،ةفرطتملعفدودررجينأنكميو،)صيخشتلا
ةيخيراتلانكامألابطابتراوأةلصلكعطق-رخآلعفدرك-وأ،ةطلسلا
،ةلودلانعلزانتيوأىلختيلوألالعفلادر.ةلودلادودحجراخةعقاولا
ةلودنعامهالكطقسيو،)ضرألا(دالبلانعيناثلالعفلادرلزانتياميف
لكلديو.ةيدوهيللةيخيراتلاةيرارمتسالانعريبعتاهنأباهتفصليئارسإ
ةيوهلايفةنيعمتانوكمنادقفىلع،امهتاذنيدرلانيذهنمدحاو
.)!ليئارسإيفدوهيلاناكسللًاكرتشمًامساقتلكش

نعفرطتملابارتغالايدافتنكميهنأفاهلشحرتقيو،ةلكشملايههذه
،ةقيمعةيوبرتةيلمعقيرطنع)ةيفارغجلاةعقبلا(ضرألانعوأةلودلا
ةطلسمايقليلاثملاعلطتلانعيسايسلاعقاولالصفىلعاهرهوجيفموقت
ةدايسىلعيبلسلااهريثأتبةملوعلانأىريوهو.دالبلاىلعةقلطمةيدوهي
سدقملالصفببلاطيهنإيأ،لصفلااذهلثملهستساهتطلسوةلودلا
عضونإ":هلوقبهلاقمفاهلش.دمتتخيو.ينمزلاويخيراتلانعيلزألاو
نمةطلسللةيدوهيلاةينيدلادودحلاوميهافملابقلعتياميفطباوضودويق
نماهررحينأوةيعقاوريغتاعلطتوتاعقوتنمليئارسإصلخينأهنأش
."ينيدلاملاعلايفاهلاجمعقييتلاةيناحيشملاراكفألادويق



ةرهاظامنإو،ينويهصلاعمجتلاىلعةروصقمتسيلةرهاظلاهذه:ج
ليبسىلع.)جيلخلالوديفةصاخ،يبرعلابابشلاكلذيفامب(ةيملاع
ليلقلانملقأالإفرعتالاهيفةديدجلالايجألا،ةدحتملاتايالولالاثملا
الإنوفرعيالًاضيأمهف،طمنلااذهليمتنييليئارسإلابابشلاو.خيراتلانع
ةيكالهتسالاوةذللاوحنهجوتلاتالدعمدعاصتف،خيراتلانعليلقلانملقأ
ىلعةنميهملاةيكالهتسالاةيلقعلانأامك.خيراتلابساسحإلاضوقي
اليذلاعابشإلايأ،يروفلاعابشإلاةرورضنمقلطنتةيبرغلاتاعمتجملا
ةثادحلادعبامةيجولويديإو.نامزلاركنيعابشإوهف،أجرينأنكمي
مالفأوبيلكويديفلالثمًامامت،نامزلاوةركاذلايفنىلعةينبمةملوعلاو
ةرشابملاةظحللاىلعزكرتاهلك،يضرعلاسنجلاوياوآكيتلاونشكألا
نعناسنإلازيميام.خيراتلاةياهنةحورطأروهظانهنمو،ةركاذلاضوقتو
سكعىلع،ةباجتسالاوريثملانيبةفاسمدجويهنأىرخألاتانئاكلا
فورعملانمو.ةباجتسالاوريثملانيبلصفتةفاسميأدجوتالفتاناويحلا
ىلعألثممسابالإهتاوزنوهتابغرعابشإئجرينأهنكميالناسنإلانأ
،ةمدقتملاتاعمتجملاهجاوتيتلالكاشملامهأنمهذهو،ةدامللزواجتم
ةزواجتملاايلعلالثملللاجماهيفدجويالةيلمعةيتامجاربتاعمتجميهف
ًالثمبرضألو.سمخلااهساوحلالخنمةظحللايفشيعتو،ةداملاحطسل
نينسلايف.مانتيفيفيركسعلالخدتلاهاجتيكيرمألايريهامجلاجاجتحالاب
لسغبمالعإلاماقو،لخدتللىمعأيريهامجدييأتةمثناكبرحللىلوألا
ةموكحلاتناكيتلاواهرشنيناكيتلابيذاكألانوقدصيمهلعجو،مهخم
ًاريبكًافرشةيركسعلاةمدخلادعتتناكاذلو.ىرخألةنوآنماهعيذت
جاجتحالاأدبيملو.ةنايخدعتبرحللةضراعميأتناكوً،اينطوًابجاوو
اهكاردإنكميةسوسحمءايشأتلصونيحتاونسعضبدعبالإيريهامجلا
فلأ15وأفالآ10ةدحتملاتايالولاىلإلصونيحيأ،سمخلاساوحلاب
دقفقارعلايفامأ.ىعرصاوطقسنيذلانييكيرمألادونجلاثثجنمةثج
نأديرينمنإنييكيرمألللوقأتنك.ةثجةئمعبسدعبجاجتحالاأدب
هنأكردينأهيلع،ةيعيبطلاهرداصموملاعلاىلعنميهيوةيروطاربمإسسؤي
عابشإلاءاجرإنعزجعلاوةذللاوحنهجوتلانكلوً.انمثعفدينأدبال
تاينيتسلايفهلمحتنكمملانمناكامف،ةياغللةقيضلمحتلاةبتعلعج
ةراضحلاقوفتبوةكيرمأبونطولابناميإةمثناكنيحنيرشعلانرقلايف



متهنأل،نيرشعلاويداحلانرقلالئاوأيفهلمحتًانكممدعيمل،ةيبرغلا
.اهمسابءاجرإلامتينأنكمييتلاايلعلالثملاهذهلكضيوقت

ةيقبنعوملاعلاةيقبنعيكيرمألاناسنإلالزعبماقيكيرمألامالعإلانإ
ريثملانيبةفاسملاتقاضوةيخيراتةركاذالبًابعشحبصأفبوعشلا
دلباهلصأيفةدحتملاتايالولانأهاجتالااذهنمقمعاممو.ةباجتسالاو
دونهلاخيراتضفرويبروألاخيراتلاضفرىلعينبمهخيراتيلالحإيناطيتسا
يذلايكيرمألابعشلاةرصاحمبمالعإلاماقمث.نييلصألادالبلالهأرمحلا
هيفًاعايذمنوكلتمينيذلانييكيرمألاددعو.يكيرمألامالعإلاالإىريال
ددع.ةياغللليلق،ةيبنجأتاطحمىلإلوصولاىلعًارداقيأةريصقةجوم
مهنم%80و،رخآلاوهدودحمةكيرمأجراخاورفاسنيذلانييكيرمألا
مدقت،موجنسمخقدانفيفنوميقيثيحةحايسللكيسكمللنوبهذي
،ةكيتنأاهرابتعابراثآلامهلمدقتلكيسكملايفنوحيسيوًايكيرمأًاماعطمهل
ملاعلانعيكيرمألانطاوملاةلزعببسبو.اهلخيراتالءايشأدرجم
بعشلااذهىلعةماتلاةنميهلانمةمكاحلاةبخنلاتنكمتيجراخلا
ىلإقفألاودودحممهنمسانلاةماعوةياغللنوبيطنويكيرمألاف،بيطلا
خيراتومهدلبخيراتنوفرعينيذلانيفقثملانمريثكسكعىلع،ريبكدح
ًاريثكنورثؤيالو،مهتاعماجوةيثحبلامهدهاعميسيبحءالؤهنكلو.ملاعلا

امكيكيرمألاعمتجملاحستكايكالهتسالاطمنلاو،رارقلاعنصتاسسؤميف
ريغناكميفيننأرعشأ»زراتسيتيس«ىلإبهذأامنيح.انحستكيأدب
ةراضحلاالءيشيأبةقالعهلسيلناكموهف،ةيفارغجلاوأخيراتللمتنم
.ةيرصملاالوةيبروألاالوةيكيرمألا

ةدحاولاةيخيراتلاعئاقولادشحويخيراتلادرسلانأكردننأبجي:ج
،ةقيقحلاوقئاقحلانيبزيمياليخيراتلادرسلا.خيراتلاوهسيلىرخألاولت
اهتاذدحيفةمولعملانأروصتييمكارتيتامولعمجذومننعردصيوهف
ةيعوضومبةيخيراتلاقئاقحلاةمكارممثنمخيراتلاحبصيو،ةقيقحلالوقت
.مهوهدعباممهواذهو.خرؤملانملخدتنودةيفارغوتوفةيقلتم
خرؤملاو،ةهفاتلاوةمهملا،ةرثانتملاقئاقحلاتائميوحييخيراتلاعقاولاف
ضعبىلعزكريودعبتسيوراتخيوهو.ىبأمأءاشاهنيبراتخينأهيلع
تاذةيكاردإةطيرخوأةيؤرىلعءانبرخآلاضعبلاشمهيوليصافتلا



ريغيخيراتلادرسلاجهنمىنبتييذلاخرؤملاو.لاحلاةعيبطبةيتاذداعبأ
ةيخيراتتامولعمنعةرابعخيراتلانأروصتيو،ةقيقحلاهذهلكردم
قئاقحلاوهخيراتلانكل،طباراهطبريالوةينباهمظتنيالةقحالتم
وجرأو.رركتمطمننمًاءزجحبصتوراطإاهمظتنينأدعبةيخيراتلا
امنإويخيراتنوناقنعالوةيخيراتةيمتحنعثدحتأاليننأةظحالم
هذهلالخنمو،ةيخيراتلاقئاقحلامظتنتةرركتمطامنأنعثدحتأ
ةفرعماهرهوجيفةيناسنإلاةفرعملا.قئاقحلافنصننأنكميطامنألا
،خيراتلانمةمقعم،قايسالبةيناسنإةفرعمدجوتالذإ،ةيخيراتةنراقم
رصانعلاينعيالانهخيراتلاو.ىرخألافراعملاباهلةقالعالةدرجمةفرعم
،اهتيبيكرتلكبيناسنإلادوجولاتانوكملكلمشيامنإو،بسحوةيداملا
ةيحورةعباروةيسفنةثلاثو،ةيسايسىرخأو،ةيداصتقارصانعاهنمف
ىلإعلطتيوهف،بسحوةيداملارصانعلابموكحمريغناسنإلانأل،ةيونعمو

اذهيف.تانئاكلارئاسنعهزيمياماذهو،ةداملاراطإجراخامءيش
سفنبرركتتال،ةرتاوتمًاطامنأهرابتعابخيراتللًاروصتحرطننأنكميراطإلا
ىلع،اهسفنةيلكلاتامسلاوحمالملااهلنكلوماعطمنلخادةقيرطلا
.اهليصافتنمريثكفالتخا

نعنوثدحتيةنياهصلانأتظحالليئارسإةسارديفتأدبنيح:ج
ولامكةيدوهيلاةلودلانعوً،اديرفًارمأتناكولامكةيدوهيلاةلأسملا
دوهيللثدحًاديرفًارمأهرابتعابتسوكولوهلاو،ءيشاهلثمكسيلتناك
اهقايسنعةيخيراتلاعئاقولاهذهلزعوهثدحيامنأتكردأو.مهدحو
ثيحب،طمنيأىلإيمتنتالةيخيراتريغرهاوظحبصتثيحباهراطإو
ةقيرطلاباهنوفظويمثنوؤاشيىنعميأاهيلعاوضرفينأةنياهصللنكمي
نأيأ،ةنقيألااهيمسأةرهاظلاهذه.مهحلاصممدختيتلاومهلةبسانملا
اهنألاهمامأناسنإلادبعتي،ةنوقيألاهبشيامىلإةيخيراتلاةعقاولالوحتت
يأً،امامتسكعلالعفأنأتررقاذلو.تهلأتو،لولحلاعضومتحبصأ
ملةيدوهيلاةلأسملانأتنيبف،نراقملايناسنإلاويخيراتلادعبلاعاجرتسا
،ةيسوريفةصاخو،ةبروأقرشدوهيةلأسمتناكامنإوةيملاعةلأسمنكت
تايلقألالكةلكشمنمًاءزجتناكامنإومهيلعةروصقمةلأسمنكتملو
ةلودلاامأ."ممألانجس"اهنأبنينيلاهفصيناكيتلاةيرصيقلاةيسوريف



ًايناطيتساًابيجاهاندجولهباشمجذومنباهانراقولاننأتيأرفةيدوهيلا
يفيناطيتسالابيجلانعةماعلاهتامسوههجوتيففلتخيالًايلالحإ
ينمزويناسنإقايسيفاهعضونمدبالفتسوكولوهلاامأ.ةيقيرفإبونج
ةراضحلااهبتماقيتلاةدابإلاتايلمعيهو،رركتمطمنلخادعسوأ
تايلمعبءاهتناو،نيتكيرمألايفنييلصألاناكسلاةدابإبءادتباةثيدحلاةيبرغلا
كلذبتسوكولوهلانإفكلذانلعفنإ.رئازجلاوناشيشلاومانتيفيفةدابإلا
تسوكولوهللةديحولاةزيمملاةمسلالعلوً.ايخيراتًايناسنإًادعببستكتس
دضوةبروألخادتثدحاهنأ.ىرخألاةدابإلاعئاقونعاهلصفتيتلاو
ينعيالانهطمنلاىرخألاةدابإلاتايلمعلكسكعىلع،ضيبلانينطاوملا
نأوأ،ةيرصيقلاةيسوريفةيدوهيةلأسمأشنتنأيمتحلانمناكهنأ
امك،نيطسلفضرأىلعيبرعلاملاعلاطسويفًاسرغةينويهصلاةلودلاسرغت
دصر.اهنمرفمالةيمتحةلأسمةيناملأدوهيلةيزانلاةدابإلانأينعيال
امنإوةقرفتمًاثادحأهفصوبالخيراتلامهفةلواحملةيلآوههترولبوطمنلا
رتاوتملاطمنلاىلإلصنيكلو.طمنلاسفنليمتنتةفلتخمًاثادحأهفصوب
هفنصنوهيمسنوراطإيفضعبلااهضعبهبشتيتلاثادحألاعضننأانيلع
مهفىلعاندعاستيتلاتاميمعتلاضعبهنمصلختسنوً،امساهيلعقلطنو
بناوجضعببؤبنتلاىلعامبروانلوحرودياموخيراتلاثادحأضعب
.لبقتسملا

نعلزعمبينمزلاخيراتلالوانتينأهيلعققدملايخيراتلاثحابلا:ج
دبالءدبلاةطقننكلوً،ابحرمفنينثالانيبقالتثدحنإو،سدقملاخيراتلا
يفهاجتارهظهنأظحاليو.سدقملاخيراتلاسيلوينمزلاخيراتلانوكتنأ
أدبدقف،ينمزلاخيراتلابسدقملاخيراتلاجمدوحنةيمالسإلاطاسوألاضعب
ةيؤرلاهذهلثم.يمالسإخيراتوه،نيملسملاخيراتنأروصتيضعبلا
نيملسملاخيراتيفلحدقهللانأىرتةيلولحةيؤراهنأىلعاهفنصأ
دقنللعضاخريغهلعجتةسادقخيراتلااذهبستكاف،هيفدسجتو
ثيحبينمزلابسدقملاجزمت،خيراتللةيخيراتريغةيؤراهنإيأ،لؤاستلاو
ةدحاوةلتكخيراتلاحبصيوتايئانثلالكىفصتوةيدحاولادوستفنادحوتي
،لكلايفءازجألانابوذىلإيدؤتةيلولحلاتناكاذإو.ةسناجتمةتمصم
نأيهوةدحاوةلوقمرهظتو،ليصافتلاهيفىواستتخيراتلااذهنإف
نعًاريثكفلتختالةيؤرلاهذهو.هللانمةصاخةياعرلحمنيملسملا



اذهو.ةيرصنعلاوةينويهصلاتزرفأيتلاخيراتللةيلولحلاةيدوهيلاةيؤرلا
نارمأناذهً.ايمالسإًاخيراتسيلنيملسملاخيرات.ةحصلانعنوكيامدعبأ
ميقلانمةعومجمانيطعينآرقلايفدرويذلاسدقملاخيراتلاف،نافلتخم
كراعملاوىضوفلالاجموهينمزلاخيراتلاو،ينمزلاخيراتلاىلعاهبمكحن
.راصتنالاوطوقسلاو

نمؤأًاملسميفصوبانأو.ينمزخيراتوهنامزلايفرشبلاخيرات:ج
،وهُّيمالسإلا"نيلسرملامتاخ"موهفمو.ناسنإلاةيرحلاجموهخيراتلانأب
يفًاّرحناسنإلاكرتيسىلاعتوهناحبسهللانأبيهلإٌدعو،رمألاعقاويف
كالهلاوصالخلاىلإلصينأناسنإللنكميو،ةلاسرلاتلمتكادقف.خيراتلا
لخادناسنإلاىريبكرمروصتةيرشبلاةعيبطلليمالسإلاروصتلاف.هسفنب
ةمثنأىلإبهذتةيحيسملاف.هزواجتىلعرداقهنكلويخيراتراطإ
اهرسأبةيرشبلانأو،ءاوحومدآةئيطخيهoriginalsin"ىلوأةئيطخ"
صالخلاحبصأاذلو،هتاذيناسنإلاعضولابةقيصللاةئيطخلاهذهنميناعت
نعهلإلاةمحرلناسنإلاجاتحياذلو،يناسنإلالعفلالالخنمًاليحتسم
نمدبالناكببسلااذهلهلعلو.ينمزلاخيراتلايفرشابملالخدتلاقيرط
بلصينأدبالناكوً،ارشبحبصيلهئامسنمهلإلالزنينأيأ،دسجتلا
اهلسغيوةيرشبلاهمدبيدفيل)يحيسملاروصتلابسحهلإلانبا(حيسملا
دلونومدآيفتومناننأىلإيحيسملاتوهاللابهذياذلو.اهاياطخنم
زبخلايحيسملالوانتينأيأ،لوانتلاسقطنمدبالناكو.حيسملايف
يرجتثيحب،همدوحيسملادسجىلإيحيسملاروصتلابسحلوحتييذلا
روهظنمدبالناكو،رشبلااياطخلسغتفيناسنإلادسجلايفهللاءامد
الف"صالخلاىلإناسنإلالصيل)حيسملادسجىمستيتلا(ةسينكلاةسسؤم
ةيرشبلاةعيبطلابةقيصلةئيطخلاتناكاذإنكلو."ةسينكلاجراخصالخ
يداووهملاعلاف،نامزلالخاديناسنإلالعفلالالخنماهنمصالخالو
.خيراتلاءاغلإينعياممعومدلا

لماكطوقسدجويالف،فالتخالامامتفلتخممالسإلايفةئيطخلاموهفم
هنكلوناسنإلاةرطفيفنماكريخلاف،نايسنةمثامنإوىلوأةئيطخالو
وهنآرقلافاذلو.]59/19:رشحلا[}ْمُهَسُْفَنأْمُهاَْسَنَأفَهَّللااوَُسن{هاسني



ةداملاةأمحنمجرخيهنإفهركذتينيحو،هللاناسنإلاركذتيىتح،ركذلا
راطإلااذهيف.هيفراتخينأهنكميحيسفيخيراتيناسنإءاضفىلإلصيل
،هلهللارفغيفحلاصلالمعلابموقيوبوتيمثئطخينأناسنإللنكمي
أطخلالاجموه)ايندلاونامزلا(خيراتلانأينعياذه.نيباوتلابحيهللاف
ئطخينأهلالخنمناسنإلانكمييذلايناسنإلالعفلالاجموه،ةبوتلاو
لكفكلذلو،ةيرشبلاةعيبطلابةقيصلتسيلةئيطخلاف،باُثيوبيصينأو
ضرألاىلإلزنييذلاهلإلانباسيلراطإلااذهيفناسنإلاهجاتحيام
مالك،ةلاسرلالمحيلوسرامنإو،رشبلااياطخلسغيلهمدفزنيوبلصيف
وأةطاسوىلإنوجاتحيالو.خيراتلايفكلذدعبرارحأمهو،رشبللهلإلا
.ناسنإلاةيرحلاجموهخيراتلانإ.تونهك

دسجتييأهلإلاهيفُّلَُحيخيراتنعثيدحلانكميالروظنملااذهنم
"خيراتلا"نأدجناذلو.ناسنإلاةيرحلاجمانفلسأامكوهف،هلالخنم
ىلإفدهيوهف،فداهخيراتامنإوً،اينمزًاخيراتسيلنآرقلايفدرويذلا
دبعيلعروتكدلانّيبيامك-ءايبنألاصصقنإف،انهنمو.سانلاةياده
ىتح،اهنمةنيعمثادحأرايتخامتامنإو،ةلماكتسيل-يفاودحاولا
خيراتنعثيدحلانكميال،انهنمو.ةظعوملارهظتىتحوسردلاحضتي
.نييحيسملاخيراوتونيملسملاخيراوتامنإو،يحيسمخيراتنعوأيمالسإ
خيراتلاامأ،طوقسلاوضوهنلالاجمو،ىضوفلالاجموهينمزلاخيراتلا
ةمهمو.ئطخملاىَزاُجيو،ُبيصملاهيفَأفاُكي،يلاثمخيراتوهفسَّدقملا
.ينمزلاخيراتلااهبمكاحيريياعمبناسنإلاديوزتيهسدقملاخيراتلا

يفهللالولحبنونمؤينيذلامه،مهَدحو،نوينطابلانويلولُحلا
مهُخيراتو،هَراسممهُراسمحبصيو،هتاقولخمبقلاخلادحوتيىتح،هتاقولخم
)لالضلاوةيادهلاُلاجم(ينمزلايرشبلاخيراتلاََّمثنمطلتخيو،هَخيرات
ُةدارإ،ةريغصوهنمةريبكلكيف،هلالخنمىلجتتيذلا(سَّدقملاخيراتلاب
هيفمكحتتةلماكىضوفلاجميرشبلاخيراتلانأينعيالاذه.)هللا
مَّدقلب،هرجهيملو،ناسنإلاكرتيملهللانأبنمؤأملسملاانأف.ةفداصملا
اليك،ةيمالسإلاةلاسرلااهمتاخواهرخآو،تالاسرلاهيلإلسرأو،ةيادهلاهل
ةفداصملاعيرصَعقيو،ةيداملاتايمتحللَعضخياليك،ليبسلاَءاوسَّلضي
لمعلابيتأينمو،ةنيعمًاننسعبتيخيراتلاو.نوناقالواهللقعاليتلا
،)ىلوألاةجردلابكلذكوهناكنإو(بسحوةرخآلايفسيلهؤازجحلاصلا
.خيراتلالخاد.ً.اضيأايندلايفامنإو



الهنأيهو،ةيساسأةلكشمةثيدحلاةيبرعلاوةيمالسإلاةفاقثلاهجاوت:ج
يبرعلاملاعلايفةيخيراتسرادمدجويهنأدقتعأو،يفرعممكارتدجوي
دجويالهنكلو،جضنلاوقمعلانمةريبكةجردىلعةيخيراتىؤردجوتو
،)تايفارجويلببلا(عجارملامئاوقدادعإوفينصتلاةيلمعبايغببسبمكارت
يفصصختأنأتررقامنيح.رفصلاةطقننمخرؤملكأدبيمثنمو
ةمزاللاةرتفلايهو(فدهلااذهزاجنإلماوعأةعبرأتغرفتةينويهصلا
نمتاراتخملاضعببوعجارملامئاوقبتيتأف)هاروتكدلاةجردىلعلوصحلل
فقوتأمل.فيلأتلايفتأدبوةيساسألالامعألاضعبوةينويهصلاتاباتكلا
اياضقلالوانتلةمزاللاةيساسألاةيركفلاوةيفاقثلاةيفلخلانكلوةءارقلانع
.يدلةرفاوتمتحبصأةينويهصلاوةيدوهيلا

تدجويمالسإلاويبرعلاثارتلاعمهسفنءيشلالعفأنأتلواحامنيحو
نودنمهيفكرحتأنأَّيلع،عساشرحبوأةكرحتملامرمامأيسفن
نإو.ةيدقنريغوأةيدقن،عجارممئاوقوأتاراتخمدجويالف،ةطيرخ
يذخ.ةلماكريغةداعيهفعوضوملااذهيفعجارملامئاوقضعبتدجو
نأَّيلعناك،يمالسإلارامعملانعبتكأنأيتلواحملاثملاليبسىلع
عجارملاىلعينلديلصصختلااذهيفمهنمميئاقدصأدحألأسألبهذأ
ةيبرعلانيتغللابةيمهألاةياغيفعجارمدوجوتفشتكافةيساسألا
بلطيثوحبلازكارمدحأنمباطخينيتأينيحاذهلكل.ةيزيلجنإلاو
،اهرادصإنودويةديدجةيلوحوأةلجمةركفمهعمشقانأنأينم
عباطتاذةلجمرضاحلاتقولايفهيلإجاتحنامنأبًامئادمهحصنأ
3لكردصتيتلا»SocialResearch«ةلجمنعمهربخأمثيفارجويلبيب
صصختمذاتسأهريرحتبموقي،دحاوعوضوملسركماهنمددعلك،روهش
نعبتكأنأتررقامنيح.نيثحابلانمةعومجمهدعاسيعوضوملااذهيف
نمنوكتيناكف،عوضوملااذهبصاخلاددعلاىلعتعلطا،ةيناملعلا
،يسيئرلاررحملا،صصختملاذاتسألااهبتكةحفصنيعبرأنمةليوطةمدقم
يفنيصصختملاونيركفملامهأءارآضرعوةيساسألاتايلاكشإلااهيفحرطو
مضتةحفصةئمنمةيدقنةيليصفتعجارمةمئاقددعلامضيو.لقحلااذه
عجارمةمئاقيهو،عوضوملااذهيفتالاقملاوتاساردلامهأنيوانع
يهو،لاقملاوأباتكلانومضمنعةذبنيطعتاهنأىنعمبةيليصفت
ئراقلايطعتامنإو،بسحوةيتامولعمتسيلةذبنلانأىنعمبةيدقن



تاساردلابةنراقملابهيفءاجامةيمهأىدمولاقملاوأباتكللًامييقت
ينمهتيتلاتالاقملاوعجارملارصحأنأيلعريسيلانمناكاذلو.ىرخألا
يتييفوسلاداحتالاطوقسعمهنأدقتعأو.يتساردتأدبواهيلعتلصحو
بابشلادنععادبإلاتالدعمتدعاصتةيبرغلاةثادحلاةمزأدعاصتعمو
ًالثمبرضألو.ةيدقنوأةيفارجويلببةعباتماذهبكاويملنكل،يبرعلا
،يبرعلاملاعلايفورصميفةيقيقحةيليكشتةضهندجوي،ةيليكشتلانونفلاب
نمعونيأدجويالنكل،ةيملاعتايوتسملاولصونيتاحنلاونيماسرلاضعب
لقحىلإةبسنلابهسفنءيشلاو،ةيدقنلاوأةيفارجويلبيبلاةعباتملاعاونأ
.خيراتلا

)endofhistory(يروتسهفوأدنإ:ةيزيلجنإلاب(»خيراتلاةياهن«:ج
ةروريصو،ةطاسبوبيكرتنمهيوحياملكب،خيراتلانأينعتةرابع
،امةظحليفهتياهنىلإلصيس،ةساسخولبنو،طابحإوقوشو،تابثو
،تايصوصخلاوتايئانثلاوتاعارصلاوعفادتلانمًايلاخً،امامتًاينوكسحبصيف
يفقرفال(ءيشلكِّرسُفيدحاوماعأدبمىلإُّدرُيسءيشلكنإذإ
هتئيبىلعةلماكةرطيسناسنإلارطيسُيسو.)يناسنإلاويعيبطلانيباذه
.همالآوهلكاشملكلةمساحةيئاهنًالولحدجيسو،هسفنىلعو

تاحلطصملانمةلماكةلئاعىلإيمتنيحلطصملااذهنأىرننحنو
ينعتيتلاوةيبرغلاةثادحلاةموظنمبناوجضعبفصتيتلاىرخألا
رهوجلاوهرمألابلاغيفءيشلااذهو،هيلعءاضقلاوامءيشءاهتنا
هذهمهأنكلو.خيراتلايفًانِّيعتُمرهظامكو،هفرعنامك،يناسنإلا
وأ»ككفي«ىنعمب»deconstructتكارتسنوكيد«حلطصموهتاحلطصملا
يتلاتاحلطصملاعم»خيراتلاةياهن«حلطصمعضننأنكميامك.»ضِّوقي«
ينعتاهنكلو»دعب«ًايفرحًايمجعمينعتيتلاو»post«ةحساكلابأدبت
نردومتسوب«:لثم»لماكيرهوجلُّوَحتوأةياهن«رمألاعقاويف

post-modern«لايرتسدنإتسوب«و،»ةثادحلادعبام«ىنعمب
post-industrial«تسيلاتيباكتسوب«و،»يعانصلادعبام«ىنعمب
post-capitalist«رالوكيستسوب"و»يلامسأرلادعبام«ىنعمب

"post-secularلاكيروتسيهتسوب«ًاريخأو"يناملعلادعبام"ىنعمب
post-historical«ةياهن«رمألاعقاويفينعتيتلا»خيراتلادعبام«ىنعمب



.»خيراتلا
نوناق«ـف،خيراتلاةياهنىلإيضُفت،ةقلغملامظنلانأيروصتيفو

لكاهلُّدُرييتلا،»ةداملا/ةعيبطلانيناوق«وأ»ةرورضلانوناق«وأ»ةكرحلا
.اهلةزواجتمتسيلوةداملايفةنماك،ةيناسنإلارهاوظلاكلذنمو،ءيش
يفمكحتلانمهنِّكمتيتلاةفرعملاىلإلصينيناوقلاهذهفرعينمو
سيسأتويعيبطلاخيراتلاءدبيفوينامزلاويناسنإلاخيراتلاءاهنإيفوملاعلا
.يضرألاسودرفلا

اهنكلو،يبرغلايفسلفلاركفلايفةنماكةيلاكشإخيراتلاةياهنةيلاكشإنإ
تحضتاو.ةضهنلارصعذنمةيبرغلاةراضحلايفيساسأعوضومىلإتلوحت
ةنيدملاوأ(ةيطارقونكتلاةينقتلاايبوتويلاةركفروهظعمرولبتملكشب
يفلماشلاطابضنالاقيقحتلواحتيتلا،)ةيطارقونكتلاةينقتلاةلضافلا
هعاقيإ،هلمعةقيرط:ناسنإلايفلماكلامكحتلاقيرطنعيناسنإلاعمتجملا
.هجولمكأىلعهفيظوتوهيلعةرطيسلامثنمو،ةصاخلاهتايح،يمويلا
.مراصيسدنهجذومنلًاعضاخرخآلاوهنوكيةنيدملاهذهرامعمىتحو
نوددحينيذلا"ءامكحلاءاملعلا"نمةعومجمةنيدملاهذهمكحيو
ً،اديجاهسورتنوفرعيو،ةنيدملاهذهنوريدينيذلامهو،ناسنإلاتاجايتحا
ةينقتلاايبوتويلاهذهنآلاو.ةقيقدلاةيلآلااهتارودىلعظافحلامهنكميو
هلةقالعاليذلايعيبطلاملعلاوأنوناقلاكرُدييذلالقعلاقفوراُدت
نيناوقلثامتلقعلانيناوقنأل(ةيناسنإلاوةيخيراتلاوةيعامتجالانيناوقلاب
ةيقيقحةبغرنعريبعت،مثنم،ةيطارقونكتلاةينقتلاايبوتويلاف،)ةعيبطلا
يضرألاسودرفلاسيسأتولكاشملالكلةيئاهنلالولحلاعضويفةقداصو
اهيفاملكب،يناسنإلاخيراتلاةياهنينعتانهخيراتلاةياهنف،خيراتلاءاهنإو
.قافخإوراصتناو،ةاهلموةاسأمنم

ةرانتسالاةكرحركفيفًالقصرثكأةقيرطبيناسنإلاخيراتلاضفررهظيو
لقعدهجةرمثوهف،يناسنإطاشنخيراتلانأديكأتنمقلطنييذلا
ديجمتلةرانتسالاركفيفةعزنكانهفاذلو.هتمكحعدوتسموناسنإلا
اهسفنيهلقعلانيناوقفً،اضيأحيحصسكعلانكلو.هسيدقتوخيراتلا
يضامللهترظنبريونتلاعورشمنأامك،ةكرحلاوةداملاوةعيبطلانيناوق
كرحييذلانأىريلجيهو.خيراتللًايفننمضتيمالظلاوفلختلاخيراتك
ماعلكشبحورلا-قلطملالقعلا-ةقلطملاةركفلاوهخيراتلاوعمتجملا
كرُدينلوهفً،اينوكسسيلقلطملانكلو.يهانتماللاحورلا-)تسياج(
نامزلاوةعيبطلايفالإًالماكًاققحتققحتينلوًالماكًاكاردإهسفن



نمددحتتوتاضقانتملااهيفلخادتتةيلدجةيلمعربعكلذو،خيراتلاو
دحتيوً،اركفةعيبطلاحبصتو،ةعيبطركفلاحبصينأىلإ،دادضألااهلالخ
الإعقاولاىلإرظنياليلجيهلاركفلاو.ينمزلاوسَّدقملاو،يناسنإلاويعيبطلا
ماعلانوناقلاققحتيويلكلالقعلادسجتينيحخيراتلاةياهنروظنمنم
ناسنإلالصيذإ،ةيناسنإلاةاناعملاولدجلااهيفيهتنيةظحليف،خيراتلايف
.ءيشلكىلعةرطيسلامكُحيو،هلكاشملكليئاهنلالحلاىلإ

عملعافتلايفتأدبوةساردللةدحتملاتايالولاىلإتبهذامنيح:ج
ةمثنأتظحال،هيفتصصختيذلايكيرمألابدألاعمويكيرمألاعمتجملا
ىلإلصوتأنأتلواحف،هلءادعولب،يكيرمألابدألايفخيراتللًاضفر
،يناطيتساعمتجمرمألاةياهنيفيكيرمألاعمتجملانأتدجوفببسلا
هنمرجاهييذلادلبلاخيراتضفرىلعةينبمةيناطيتسالاتاعمتجملاو
مهنأنوعدينونطوتسملاف،هيلإرجاهييذلادلبلاخيراتراكنإو،نطوتسملا
يتلاضرألانأنومعزيوأنوليختيواهتيويحتدقفةدسافةراضحاوكرت
اهيفدجونإو،بعشالبضرأ،اهلخيراتالءارذعضرأاهيلإنورجاهي
الببعشمهنألو،مهمريغويضرعهدوجوفاذلوهلخيراتالوهفبعش
يتلاسرتبتكنيحو.قوقحيأمهلسيلوًارشباوسيلمهف،خيرات
خيراتلاةيضقتناك،نامتيوتلوووثروزدرومايلونيرعاشلانعهاروتكدلل
يفةسارد"وهيعرفلاةلاسرلاناونعناكاذلو،يمامتهازكرميفهتياهنو
لمحيلوصفلادحأناكو."خيراتلليداعملانادجولاويخيراتلانادجولا
."خيراتلاتوم"ناونع

يداميفوصيلولحرعاشهنأبنامتيوتلوويكيرمألارعاشلاتفصودقو
ىنغتيوهو.)لجيهةقيرطىلع(امهنيبنرقيوةداملاوحورلانيبلداعي
ةيبذاجلاهبشتاهنأىرييتلاةيضرألاةيبذاجلاوءابرهكلاوسنجلاوةداملاب
الإوهامناسنإلاف.ناسنإلاةدارإجراخعقتةيدامىوقاهلكو،ةيسنجلا
فيكتينأهيلعلب،ةعيبطلازواجتيالهيعوونوكلانمأزجتيالءزج
ناسنإللهءادعو(ةعيبطلابقلطملانامتيوناميإنأامك.اهلنعذيواهعم
لوصولاهتلواحميفحضتي؛خيراتللءادعىلإهسفنمجرتي)يخيراتلابكرملا
يهةكيرمأنأىرينامتيوناك.ةينقتلا»ايبوتويلا«ىلإوخيراتلاةياهنىلإ
نيناوقهيفدوستويعيبطلاخيراتلاهيفأدبييذلايضرألاسودرفلااذه
ةلوديهف،قباسلايخيراتلاروطتلالكةمقلثمياموهوةداملا/ةعيبطلا



ثدحتينألبقكلذو(هتياهننلعتوخيراتلامدهتسيتلاةينقتلاوملعلا
ةياهنىلإيدؤتيتلاةيلاربيللاراصتنانعتاينينامثلاةياهنيفامايوكوف
to«ةوملعوه]ةيكيرمألا[ةيلاثملارهوج"نامتيولوقيامكو.)خيراتلا

scientize«ضرفوأةيملعلاةغبصلاباهغبصيأ،"ةينانويلاعئارشلاوحورلا
ناسنإلاريديىتحاهيلع)ةعيبطلاملاعنماهصالختسامت(ةيملعنيناوق
مولعلاةدحوةركفساسأوهاذهو(ةيملعةقيرطباهلالخنمهتايح
دوستيذلانامتيورعشيفةدماهةثجخيراتلارهظيو.)ةينقتلاايبوتويلاو
ةداملا/ةعيبطلاوهدحاوأدبمىلإهرسأبخيراتلااهيفُّدُريةيدحاوةيؤرهيف
رونلاو،فيصلاوءاتشلانيناوقلثميمتحلا"؛"َّريغتياليذلانوناقلا"-
."!مالظلاو

،ةمئادلاوةيداملاوةيفرحلا،"ةدوعلايفةبغرلا"هذهبمعفمنامتيورعشو
ةراضحلانعيجيردتلاداعتبالابأدبتنامتيودئاصقنمريثكو.ةعيبطلاىلإ
ةظحللاىلإلصيوً،امامتاهبمحتلينأىلإةعيبطلانمديازتملابارتقالاو
امةداعيهو،ةيداملاةعيبطلايفةيناسنإلاتاذلانابوذةظحل،ةيجذامنلا
نمهرُّرحتاهيفنلُعي)هسنجنمبحمعم(ةيسنجفذقةظحلنوكت
خيراتلاةياهنةظحليهف،ةيوهلاوةراضحلانموعفادتلانموخيراتلاءبع
.يضرألاسودرفلاقُّقحتو

ةيدحاولاةيلولحلاجذامنلافصول،1972ماعباتكلاردصدقو،معن:ج
ةيوابوطمظنىلإةسايسلاملاعيفاهسفنمجرتتيتلاةلماشلاةيداملا
"ةيلباق"ًامئاداهلخاديوحتجذامنلاهذهلثمنأتنَّيبو.ةيشافةيلومش
ريغرمأوهامنإوبيغبسيللوهجموهامف،خيراتلاةياهننالعإل
نيناوقجيردتلابناسنإلافشتكينأعقوتملانمذإ.تقؤملكشبفورعم
لوهجملاةعقرشمكنتسو،أطخلاوةلواحملانمنينسلاتارشعلالخةكرحلا
ديشرتلاديازتعمجيردتلابلهجلارسحنيسو،مولعملاةعقرعستتوًايجيردت
ىلإ)خيراتلاو(رمألاةياهنيفوريخألاليلحتلايفلصننأىلإةرانتسالاو
عضوتوً،احضاوءيشلكحبصيثيحبلماكلادشرلاوةريخألاجهوتلاةطقن
لكريسفتمتيو،ءيشلكيفمكحتلامتيولكاشملاعيمجلةيئاهنلالولحلا

يفتخيوتاقلطملاوتافاسملاوتايئانثلاىَحُمتفماعلانوناقلاءوضيفءيش
يهو،قارتحالاةطقنعقاولايفيهجهوتلاةطقننإف،مثنمو.ناسنإلا
داعبألاددعتمًابكرمًانئاكهرابتعابناسنإلاةياهنوخيراتلاةياهنةطقنًاضيأ



ناسنإاهيفرهظيسيتلاةطقنلاًاضيأيهو،ةداملا/ةعيبطلاىلإهدرنكميال
وهفمثنمو،ةيملعلاةيداملاةعيبطلانيناوقبسحشيعيديشرديدج
.يملعلامكحتللعضاخ

سفنبتاعمتجملالكيفرشتنمهتياهننالعإوخيراتلاراكنإله:س
؟ةجردلا

تايالولايفلقأةجردبوةبروأيفخيراتلابيعولانمةجردةمث:ج
ناكولهنأل،ةيدوجوةرورضخيراتلاراكنإفليئارسإةلاحيفامأ،ةدحتملا
خيراتمهلنكيملنإنكل،قوقحًامتحمهلنوكيسف،خيراتنيينيطسلفلل
يفنتنأدبالخيراتللةينويهصلاةيؤرلانأدجناذلو،مهلقوقحالف
لكيفيأ،ىفنملايفدوهيلاخيراتيفنتنأدبالاهنإلب،يبرعلاخيراتلا
،مارتحالاقحتسيخيرات،ملاعلادوهيلخيراتةمثناكولهنأل؛ملاعلاءاحنأ
دوجونأةنياهصلادكؤياذلو.اهدوجورربمدقفتكلذبةينويهصلانإف
ةيصخشىفنملايفيدوهيلاف،هلىنعمالدوجووهتاتشلايفدوهيلا
ةمئاقرخآىلإ،اهسفنىلعةمسقنمءالولاةجودزمةفرحنمةضيرمةيليفط
.برغلايفةيماسلاةاداعمتايبدأنمةنياهصلااهدمتسايتلاتايبلسلا
ببسبعونخولالذإوداهطضاوحباذمخيراتوهىفنملايفدوهيلاخيراتو
،»powerlessness«يسايسلارارقلايفمهتكراشممدعودوهيلازجعهومسام
نمو.مهعمتجمنعةلصفنمتانايكاوناكةيدوهيلاتاعامجلاءاضعأنأكو
negationof«"تاتشلاوأاروبسيدلايفن"ىمسيامبةنياهصلاىدانمث

thediaspora«ءاغلإيأ،نويهصجراخدوهيلادوجولةياهنعضوىنعمب
.مهخيراتضفرومهدوجو

1975ماعو1972ماعنيبامةرتفلايفف،قالطإلاىلعفقوتيمل:ج
:تاحلطصملاوميهافملاةعوسوم:ناونعبدحاودلجمنمةعوسوميلتردص
ملاهنكلو،عضاومةدعيفخيراتلاةياهنةلوقمسملتيهو،ةيدقنةيؤر
تالاقمةدعترشنامك.يريكفتيفةيزكرمةلوقمدعبتحبصأدقنكت
،)1979(يضرألاسودرفلاباتكيفاهمضبتمق،مارهألايفخيراتلانع
ناسنإلانأتنَّيبو،يخيراتلاناسنإلاويعيبطلاناسنإلانعهيفتثدحت
وسورناسنإوه،ةيخيراتلادودحلاضفري،هلدودحالناسنإيعيبطلا
هلكأتيذلامهجتملانيورادناسنإىلإلوحتييذلانمآلاحرفلارحلا
ًاريخألَّوحتدقو(،نييعيبطلارشبلانموأةيعيبطلاتاناويحلانمبائذلا



الإكرحتيال،هلنطابال،لمعملايفعباقلا،نيكسملافولفاببلكىلإ
مستييخيراتلاناسنإلانأىلإترشأدقو.)ةيجراخلاتاراشإلايِّقلتدعب
ثحبيو،يبسنلاوقلطملانيبلصفي،خيراتلايفشيعيناسنإلاف(:ةيئانثلاب
ىلإًاتاتبلصننلو،هلةياهنالخيراتلانإذإ،خيراتلاجراخقلطملانع
لدجلااهيفيفتنيويضرألاسودرفلااهيفققحتييتلانوكسلاةظحل
دقو.)ةعيبطلالثمًايرئادخيراتلاحبصيويبسنلاوقلطملااهيفلخادتيو
ةيبيغلا«كاذنيحهتيمسامبةيخيراتاللاةيسودرفلاةعزنلاهذهتطبر
بسنتوةقلطملاةقيقحلاراكتحااهسفنليعَّدتيتلا»ةيناملعلاوأةيملعلا
،رشبلاتابغرلكعابشإب"انهونآلا"سودرفلاقيقحتىلعةردقلااهسفنل
بيلاسألارخآنيعبتم،دايقلااهلاوملسأو(اهلسانلاملستسانإكلذ
.)ءاملعلاالإلاحلاةعيبطباهفرعياليتلاةيملعلا

نأضرتفتةطيسبةيكيناكيم"ةيؤرةيملعلاةيسودرفلاةيؤرلاهذهو
هتئيبسكعي"ىرخألاةيعيبطلاتانئاكلانعفلتخيالضحمٌّمكناسنإلا
ملاعلاىلعًاروصقمسيلرايتلااذهنأتدجودقو.طيسبورشابملكشب
"ميهافملاهذهلكتَّربعثيح.يكارتشالاملاعلايفًاضيأدجويلبيلامسأرلا
مظنملايملعلاسودرفلاوحنمئادلاوعيرسلا»مدقتلا«ةركفيفاهسفننع
عمماتقسانتيفلافطألاكناسنإلاهيفشيعييذلا)ةينقتلاايبوتويلا(
."رشلاوريخلاةفرعمبستكينألبقوطوقسلالبقمدآهنأكوةعيبطلا

نمًادحاوحبصأاذلو،ناسنإلاةيبيكرتموهفمب،خيراتلاموهفمطبترا:ج
ةينويهصلاوةيدوهيلاودوهيلاةعوسوميفهتقبطف،ةيليلحتلايجذامنمهأ
باتكلثمكلذتقبسيتلاتاساردلاضعبيفو،2000ماعةرداصلا
.خيراتلاةياهنوةيزانلاوةينويهصلا

ةياهنرصعقحنعوهثيدحلارصعلانأنيخرؤملاضعبىري:ج
يه،بلطلاوضرعلابو،قوسلاتايلآبةطبترملاةثيدحلاةراضحلاف،خيراتلا
ىلعهتردقمركنتوناسنإلاةيبيكرتفرعتالةطيسبتايلآبةطبترمةراضح
،)طخلاةيداحأتاعمتجميفشيعي(دحاودُعبوذناسنإوهف،زواجتلا
طامنألاكاردإهنكميالو،تاءارجإلاوليصافتلايفقرغي(يتادألقعهلقعو



ةطيسبلاامهتايلآب)عنصملاو(قوسلاف.)يخيراتلاهيعوريوطتالوةيخيراتلا
ناسنإلا،ناسنإلاناسنإلابهلةقالعالً،اطيسبًايدامًايعيبطًاناسنإنابلطتي
بلطلاوضرعلاتايلآالإاهمكحتاليتلاةيكالهتسالاتاعمتجملاو.بكرملا
ةيداملاناسنإلاتابغرعيمجعابشإىلعةرداقاهنأمعزتجاتنإلاوكالهتسالاو
.ةيهيفرتلاوةيقيوستلاوةيجاتنإلااهتاسسؤملالخنمةيونعملاوأةيحورلاو

مكحتلاوةيطارقونكتلاوةيطارقريبلاةنميهُدياَزتثيدحلارصعلايفظَحُاليو
ديشرتلاتايلمعوةيعامتجالاةيجولويبلاوةيثارولاةسدنهلالالخنمرشبلايف
لاقامكو.خيراتلاةياهنةركفعويشىلعةمالعهذهو،ةميقلانمةررحتملا
سودرفلاوةينقتلاايبوتويلاةينقتتايناكمإًافصاوً،امكهتميلسكهسودلأ
ةاواسملاهئدابم،عاجشديدجملاعضرألامكحيس2500ماعيف":يضرألا
،ملاعلااذهيفيساسألاملعلاةيجولويبلاملعنوكيسو.رارقتسالاولثامتلاو
ةهباشتمةيرشبتانئاكىلع)ةنضاحلانم(لوصحلانمناسنإلانِّكُميس
نوموقيو،اهسفنتالآلاىلعمئاوتلانمفالآلمعيسو.ةدحومريياعمقفو
سيئرملسملاركفملا(شتيفوجيبتزعيلعقلُعيو."...اهسفنلامعألاب
سانأدجوينلعئارلاملاعلااذهيف(:هلوقبكلذىلع)ةنسوبلاةيروهمج
نعنيلوؤسمنونوكيالمهنكلو،نيقاعملادارفألاضعبدجويدق،نوئطاخ
ملاعيف.ةطاسببةلآلانممهكفمتيس]اذلو[اهيلعنوَبقاُعيالو،مهتقاعإ
تالكشمالوماهلإكانهنوكينلو...رشالوريخكانهنوكينل،اذهك
ناسنإلاىلعو»اماردلا«ىلعءاضقلامتيانه.نايصعالوكوكشالو
.)ايبوتويلاحرصعفتريو،هخيراتو

ةمئاقةيناكمإةيرشبلاخيراتيفةرملوألتحبصأخيراتلاةياهننإلب
هجوىلعةايحلاددهتةجردىلإديازتيينوكلاثولتلاف،يفرحلاىنعملاب
نمرثكأملاعلاريمدتليفكيةحلسألانمٌّمكرشبلاىدلمكارتدقو،ضرألا
ةيفارغجلاوخيراتلانملكءاهنإلةعئارةينقتةيلآهذهو.ةرمنيرشع
ىوسقرغتستالوًاريبكًاملأببستال،ةثيدحةلماشةطيسبةديشرةقيرطب
لماكلاهلأتلابلماشلايناملعلاناسنإلاملحققحتمثنميهو،تاظحل
!ةمايقلامويكلذيفامب،ءيشلكيفلماشلامكحتلاو

رودتيتلاتايجولويديإلالكيفةنماكةركفاهنإلبقنمتلقامك:ج
،ةينقتلاةيناحيشملاةيوابوطلاىمحدعاصتىلإيدؤتو،يدامراطإيف



،خيراتلايهنتويضرألاسودرفلاىلإلصتلعونتلاوعفادتلاءاهنإيفةبغرلاو
.ىرخألةديقعنمفلتختةينقتلاةيناحيشملاةيوابوطلاىمحلاةدحنأالإ
ركفوهف،هيفةنماككشالواهنكلو،يلاربيللاركفلايفًالثمةتفاخيهف
ًافورعمحبصينأدباللوهجموهامنأبناميإلاومدقتلاةركفلوحرودي
)يلايربمإلا(مكحتلاُدياَزتينعييذلارمألا،)بيغللوألوهجملللاجمالف(
نيناوقبةيملعلاةفرعملانملاعردقىلإناسنإلالصينأىلإ،عقاولايف
،ةجَمُربملاةططخملاةلماكلاةداعسلاهبشيامقيقحتنكميثيحب،ةعيبطلا
.يضرألاسودرفلايأ

ينالقعلايعفنلاجذومنلايفةتفاخةينقتلاةيناحيشملاىمحلاتناكاذإو
نعهثيدحىدليسكراملاركفلايفةنوخسدادزتيهف،يلاربيللايطارقميدلا
ققحتيوجراخلاولخادلاقباطتيودودحلالكلوزتثيح،يعويشلاعمتجملا
ةينيلاتسلايفراهصنالاونايلغلاةجردىلإةنوخسلالصتو.يضرألاسودرفلا
ةيملعةيلدجةيدامةيركسعوةيرازوتارارقبملاعلاحالصإمتيثيح
ةمواُقملارصانعلاعيمجةلازإلفكتيتلاةيئاهنلالولحلاحرطتةنيصر
ةداعسلاىلإيدؤملاحضاولايمتحلاراسملانعتافارحنالارئاسومدقتلل
ةياهنمهدحأهَّبشدقو(لداعلايعويشلاعمتجملاقيقحتىلإوةلماكلا
ناك،ةيزانلاةيناملأيفو.)نيضراعملابابقرطييرسسيلوبهنأبخيراتلا
ناكو(يناحيشملاعباطلاتاذةيفلألاةديقعللةرشابملاةمجرتلاثلاثلاخيارلا
متيسناكثلاثلاخيارلايفف.)ماعفلأةدملرمتسينأهيفضرتفملا
يذلارمألا،يلزألاءاخرلاقيقحتمتيويناملألابعشلامالآلكىلعءاضقلا
رجغلاوةزجعلاونيقوعملالافطألانمنييالمةعضبةلازإبلطتيناك
لاحلاةعيبطببلطتتخيراتلاةياهنف،مهلعفنالنممدوهيلاوفالسلاو
.يئاهنلالحلا

يداحأروطتلاىمسياملةيمتحلاةجيتنلايهخيراتلاةياهنةركف:ج
نامزلاراكنإوهيشافركفلكرهوجنأيروصتيفو.»unilinear«طخلا
.ةيدامةقيقححبصتةملكلا،يحيسملادسجتلاةركفلةنملعهرودبوهيذلا
هيلأتودوجولاةدحوةركفللصنةيدامةقيقحةملكلاحبصتامنيحنكل



لعفامكخيراتلاةياهننلعينأهلأتمناسنإيألنكميمثنمو،ناسنإلا
لعفامكوأ،ةطقنلاهذهيهةيسوربلاةلودلانأنلعأنيحلجيه
اهوحنكرحتييتلاةطقنلايهةينويهصلاةلودلانأاونلعأنيحةنياهصلا
نيركفملادحألاقامك"خيراتلاتبس"يهفيدوهيلاخيراتلابىمسيام
ةركفقيرطنعخيراتلاةياهنةركفىشاحتمالسإلانأدقتعأو،ةنياهصلا
زعهنأل،خيراتلايفهللالخدتينلدعاصفنآلانمهنأ،نيلسرملامتاخ
امنإةملكللًادسجتسيللوسر،لوسرلالخنمًاباتكانللسرأدقلجو
ينسلايمالسإلاركفلايفةيساسأةلأسمهذهو،بسحوةملكلللماحوه
.تاذلاب

يلو،قالطإلاىلعةيباجيإةلأسمتسيليدنعخيراتلاةياهنمثنمو
خيراتلاةياهننإهيفتلق،ينورتكلإلايعقوميفهترشن،امايوكوفعمراوح
ةرماندعاننإيأ،يعيبطلاخيراتلاةيادبو،يناسنإلاخيراتلاةياهنينعت
،حورلاودسجلاةيئانثراكنإو،ةداملا/ةعيبطلاملاعيفناسنإلاباعيتسالىرخأ
يفيلجيهلادسجتلااذهثدحيمثنمو،زواجتلاىلعناسنإلاةردقمو
.ةيناسنإلاوةراضحلايغليفًامامتخيراتلايغلييذلاخيراتلا

فعضتتأدبهتنميهنأبرغلافشتكادقف.رخآًادعبةمثنكلو
دعباموخيراتلاةياهنو.كيكفتلابرحلابو،ءاوغإلاةهجاوملابلدبتساف
وأزواجتلللامتحايأضفرىلعناموقيامهنأيفًاعمناكرتشيةثادحلا
،يواهتملابرغللةيلاثمةيجيتارتساهذهو،ةيبلسلاىلإناوعديامهف،حالصإلا
يكلمهتيوهنايسنوةيخيراتلامهتركاذحسمعيمجلاىلإبلطيثيح
عتمتسيورجاتيولدابيً،اينامسجوأًايداصتقاًاناسنإيرشبلانئاكلاحبصي
ليئارسإو.زواجتلاوأرييغتلاوأحالصإلانعثحبيالوهف.يبلسلكشب
كيكفتىلعو،نحنانخيراتةياهنىلعحضاولاثمةيوونلااهتناسرتب
.ةيداملاعاضوألازواجتقيقحتةيناكمإوانتيرحراكنإوانتاعمتجم

نأنايرياناكسكرامولجيهنمٍّالكنأامايوكوفسيسنارفىري:ج
عمتجملالاكشأنملكشىلإةيرشبلالصتامنيحهتياهنىلإلصيسخيراتلا
ةلودلالجيهدنعوهف،رشبللةيسيئرلاوةيساسألاتاجايتحالاعبشييذلا
ىلإلصودقهرسأبملاعلانكلو.يعويشلاعمتجملاسكرامدنعوةيلاربيللا
مكحللحلاصماظناهنأنمةيلاربيللاةيطارقميدلانأشبعامجإلاهبشيام
نأىلإدوعياذهو.ةسفانملاتايجولويديإلابةميزهلاتقحلأنأدعب



تباشيتلاةيلخادلاةيساسألاتاضقانتلاكلتنمةيلاخةيلاربيللاةيطارقميدلا
.هروصتبسح،ةقباسلامكحلالاكشأ

وهف.خيراتلاريسفتل)ةيداملا(ةيعيبطلامولعلاجذومنامايوكوفمدختسيو
مهملايعامتجالاطاشنلالثمتةثيدحلاةيعيبطلامولعلانأىلإبهذي
مثنمو،ةيئاغلاومكارتلاوومنلابمستيهنأىلعسانلاعمُجييذلاديحولا
ىلعضرفيهنأكودبيةثيدحلاةيعيبطلامولعلاقطنمنأامايوكوفررقي
،رحلاقوسلاوةيلامسأرلابوصهجتيًالماشًاروطت)ناسنإلاوةعيبطلا(ملاعلا
يقيقحلاوديحولالثمملا،»ةيملعلاةيلامسأرلا«هتيمستنكميامنإيأ
ةيكارتشالا«ىَّمُسيناكاملحمتلح،دحاولايداملا/يعيبطلاأدبملل
لَّوَحت،اذبو.يعيبطلاأدبملاليثمتفرشاهسفنليعَّدتتناكيتلا،»ةيملعلا
ةرادإهنكمييذلا)يداملا(يداصتقالاناسنإلاىلإبرغلاوقرشلايفناسنإلا
.ةديشرةيملعسسأىلعهتايح

ةيداملا/ةيعيبطلامولعلاجذومنمدختسانأدعب،امايوكوفنأودبينكلو
لكشبناسنإلاىلعةداملاةيقبسأدكأنأدعبو،ةجاجفلاوةيقوسلاهذهب
.يدامريغًايناسنإًارصنعلخُدينأررقفهسفنعجارينألواح،قلطم
لينىلإرشبلايعسوهامايوكوفهلخدأيذلايداملاريغيناسنإلارصنعلاو
ًاردقاهلنأنودقتعييتلائدابملاوأءايشألاوأصاخشألاردقبفارتعالا
املكققحتسةيلاربيللاةيطارقميدلاو.)»سفنلاةزع«ىَّمُسياموهو(ًاريبك
.)يداملاريغ(يناسنإلاو)يداملا(يداصتقالانييوتسملاىلعناسنإلاهديري

راصتناوناسنإلاةياهننالعإوهخيراتلاةياهنامايوكوفنالعإ:ج
لُّوَحتهانعمو،)ةيناسنإلا(تاذلاىلع)يناسنإاللا(عوضوملايأ،ةداملا/ةعيبطلا
اهدسجتيتلا(ةيداملاةيدحاولانيناوقللعضاخنايكىلإهرسأبملاعلا
لِّوُحتيتلاوناويحلاوءايشألاوناسنإلانيبقِّرُفتاليتلا)ةيبرغلاةراضحلا
ةياهنرمألاعقاويفيهخيراتلاةياهنف،ةيلامعتساةدامىلإهرسأبملاعلا
.يعيبطلاخيراتلاةيادبويناسنإلاخيراتلا

يهنوتجنتنهةحورطأنأىلإنييسايسلانيللحملاضعبراشألعفلابو
تاراضحلانيبعارصلادُعاَصتلوألانلعيامنيبف،امايوكوفةحورطأسكع
ولكلذكلعفلابوهرمألاو.خيراتلاوعفادتلاولدجلاءاهتنايناثلانلعي
انلواحوانقمعتاذإامأ،راكفألالقنبويسايسلايليلحتلاىوتسملابانعنق



ً.امامتفلتخمرمألانأدجنساننإفيفرعملاىوتسملاىلإلوصولا
ةلودلارودنأديكأتبأدبييذلانوتجنتنههلوقياميفنآلاقمعتنلو

،)ًةيلكفتخيملو(عَجاَرتدقةيلودلاتاعارصلايفيساسألعافكةيموقلا
بشندقو.ةيراضحلاتباوثلاوتاراضحلانيبعارصلاكلذنمًالدبرهظو
ةغايصيفةلعافرصانعكةيبرغلاريغتاراضحلالوخدةجيتنعارصلااذه
عارصلاف.ةيلمعلاهذهيفةديحولاةوقلادَُعيملبرغلانإيأ،خيراتلا
.نوكللهتيؤرلكل!ددجنيبعاللوخدةجيتنوهامنإوً،ايمتحسيل

ىَحمُينأنكميالوةليوطنورقربعرشبلايفرذجتمرمأنوكلاةيؤرو
هاريدقًايساسأًارمأةنيعمةراضحلهأهاريامو،ةليلقتاونسيفاهرثأ
خيراتلاوهتاراضحلافالتخاساسأنأنوتجنتنهدكؤيوً.ايشماهنورخآ
نيبعارصلافاذلو،نيدلاوهًارثأرصانعلامهأنكلو،ديلاقتلاوةغللاو
.ينيدعارصلكشذخأيستاراضحلا

ةيهاونوتجنتنهاهحرطييتلاةيددعتلانأاندجولرظنلاانققدولاننكلو
:نينثانيمسقىلإمسقنيملاعلاف،اههجوبةبلصلاةيئانثلالطتذإ،ةفئاز
:ةيزيلجنإلابنولوقيامكوأ(ىرخأةيحاننمملاعلاةيقبوةيحاننمبرغلا
هرسأبملاعلانأو،)theWestandtherestتسراذدنآتسيواذ(
ةرمدوعنف.)امايوكوفَّرشباملثمًامامت(برغلاوحنرمألاعقاويفكرحتي
عقاويفينعت»برغلا«ةملكنأفشتكنسوطخلايداحأروطتللىرخأ
نعةلصفنملاةثادحلايأ،يبرغلاطمنلابسحةثادحلاوأ»ةثادحلا«رمألا
تاملككانهو(نوتجنتنهدنعنيتملكلانيتاهنيبفُداَرتةمثف،ةميقلا
.)فدارتلااذهدكؤت»ةيدرفلا«و»ةيطارقميدلا«و»ةرحلاقوسلا«لثمىرخأ
نإيأ،"ةيبرغوةثيدحةيبرغلاةراضحلانإ"نوتجنتنهلوقيامكوأ
نإ."بَّرغُيلفثَّدُحينأدوينم"نإفمثنمو،بيرغتلاوهثيدحتلا
ةقيصلةفص،ةيعيبطةلاح-نوتجنتنهروصتبسح-ةيبرغلاةراضحلا
اذهو!ذاشويعيبطريغناسنإوهفاهنعفرحنينمو،ناسنإلاةعيبطب
يداحأجذومنلابنمؤينوتجنتنهنأوًادحاوًاراسمعبتيخيراتلانأينعي
.عارصلاوةيددعتلانعهثيدحلكمغر،طخلا

يفاهقوسييتلاةلثمألايفطخلايداحأجذومنلابناميإلااذهحضتيو
،كيسكملاةيروهمجسيئرعمهلةلباقمءانثأ،فشتكاهنأركذيوهف.هلاقم
يكيرمأدلبىلإينيتاليكيرمأدلبنمهدلبلِّوحينأدويريخألااذهنأ
،)!ةيعيبطلاوةيبرغلاةراضحلابكربقحلتاهلعجينألواحييأ(يلامش
ةيوهلانأو،اهنعءانغتسالانكميةفرخزةيموقلاةيصوصخلانأىريوهو



.اهلرربمالةفاضإ
وهامف،ةينيدةيؤرىلإدنتست،نوتجنتنهدكؤيامك،ةراضحلكنكلو

ةيبرغلاةراضحلاميقنأنوتجنتنهنلعي.؟ةيبرغلاةراضحللينيدلادعُبلا
ةيلاربيللاوةلودلانعنيدلالصفورحلاداصتقالاوةيطارقميدلايه
هلوقينأنوتجنتنهدويامنإف،عقاولايفو.ناسنإلاقوقحوةيروتسدلاو
،ةلودلانعنيدلالصفوهةيبرغلاةراضحللتباثلاينيدلاساسألانأوه
.دوسينأيغبنياموهاذهنأو

يبرغلاانألانيبنوتجنتنهملاعيففرطتمباطقتساوةداحةيئانثةمث
)يناملعلاريغ،ثيدحلاريغ،يبرغلاريغ(رخآلاو،ةهجنم)يناملعلاثيدحلا(
عارصرمألاعقاويفوهاذهو،ىَحمُتنأدبالةيئانثيهو،ىرخأةهجنم
تاراضحلادضةيناملعلاةثيدحلاةيبرغلاةراضحلاعارصيأ،تاراضحلا
.امايوكوفملاعيفاهسفنةنماكلاةيئانثلايهو.ىرخألا

ةعرسلوحفالتخالايفنمكتنينثالانيبةيساسألافالتخالاةطقن:ج
"انلصو"دقاننأنلعأولَّجَعتفةيناحيشملاهترارحتدازامايوكوفف،لوصولا
نوتجنتنهامأ،يضرألاسودرفلاةيادبوخيراتلاةياهننلُعيوهفاذلو"اندع"و
يفةيعيبطلاةيسودرفلاةياهنلاىلإقيرطلانأىريوهف،ًالؤافتلقأوهف
عجارتتتأدبةريثكلودترهظذإ.ةطاسبلاهذهبتسيللوصولاةظحل
عمفلاحتتدقلب،مواقتتأدبوملاعلايفبيرغتلاوةنملعلاتايلمعنع
اذهُّدَُعيو.ةعيبطلاةلاحوخيراتلاةياهنويضرألاسودرفلادضًاضعباهضعب
.نيرشعلانرقلاةياهنيفةايحلايفةيساسألاةيعامتجالاةقيقحلاعجارتلا
يتلاةيراضحلاةيصوصخلاوةيوهلاساسأ)نوتجنتنهلاقامك(نيدلاو
تاراضحنيبًاعارصسيلعارصلاف،تاراضحلادِّحُوتوةيموقلادودحلازواجتت
ةيناملعةيبرغةيميقةموظنمنيبعارصوهامنإو،)اهميقواهتميقٍّلكل(
)يداملا(يعيبطلانوناقلاةركفىلإدنتستوةيداملاةيعجرملاراطإيفرودت
نمو،ةهجنمةيوهلاوناسنإلاوخيراتللءاهنإنمكلذهنمضتياملكب
سيلناسنإلانأىريوهيلعقفاويالوكلذمواقينملكىرخأةهج
.)ةيسويشوفنكلاومالسإلانيبةيقيقحلاةلصلايههذهو(ةدامدرجم

ةيساسأةطقنةمثف،تقؤمعارصكلذنأًامامتنوتجنتنهنمؤي:ج



يلكلالقعلاو(يعيبطلانوناقلااهيفققحتيفملاعلااهوحنهجتيةدحاو
ةثيدحلاةيبرغلاةراضحلاراصتناةطقن،)ثيدحلايداملا/يعيبطلا،يبرغلا
نمو.لعفلابدالبلاضعباهيلإتلصوةطقنيهو،ةيناملعلاةيداملا/ةيعيبطلا
راسملاىلعهعضوولاحلاةعيبطبهميوقتنمدبالةعيبطلاةلاحمواقي
ضعبذاختاًاعبطبلطتييذلارمألا،حيحصلاوديحولاراسملاوهف،يعيبطلا
ةيرذجلاةيعيبطلالولحلاضعبحرطوةراسلاريغةيعيبطلاتاءارجإلا
ةيصوصخبادهأبكسمتتيتلا(ةيموقلاتاموكحلاطاقسإلثمةيئاهنلا
لثماهلىودجالميقنععفادتيتلا(ةمواقملامصاوعلاكدو)ةفئاز
نوناقمواقتيتلاةيصاعلاىرقلاوندملاةحابتساو)ةينطولاةزعلاوةماركلا
!يبرغلاروطتلاوةعيبطلا

يفبصتديدجلايملاعلاماظنلااهمدختسييتلاءاوغإلاتايلآلكنإ:ج
ةيموقلاتايصوصخلابرضةرورضوهدحاويئاهنلحوأدحاوفده
ةيميقةموظنمةيأوةيصوصخةيأعيمجلادقفيىتحةيقالخألاتايعجرملاو
ةيأنودكالهتسالاوجاتنإلانعفكتال،ةيكالهتساةيجاتنإةلآاوحبصيل
يملاعلاماظنلاف،يساسأموهفمكخيراتلاةياهنرهظتانهنمو،تالؤاست
،لبقتسملانعثدحتيدقو،بسحوةنهارلاةظحللالإريشيالديدجلا
يضامالهسفنوههنأيعَّديماظنوهفيضاملانعطقثدحتيالهنكلو
ًامهمسيلوهفضاممهلناكنإو،مهليضامالرشبلالكنأو،هل
)ازارالويبات:ةينيتاللاب(ءاضيبلاكولةحفصلثمجزاطديدجءيشلكف

tabularasa.دْعُبلايداحأًايعيبطًاناسنإناسنإلاحبصي،راطإلااذهلخاد
،اهيفيهتنيورفصلاةطقننمًامئادأدبي،ميقالوةركاذالوهلقمعال
دشرلايفلوسغمملاع،ةايحالوةئيطخالوسندالبملاعيفشيعي
نممقعم،قسانتميسدنهلكشبكرحتيهيفاملك،يئارجإلاويداملا
.لدجلاوعفادتلا

موهفمامنإو،اهنيعبةيموقةيصوصختسيلانهَطقاَستامنأظحالنلو
سيلو،اهسفنخيراتلاةركفامنإوهنيعبًاخيراتسيلو،هسفنةيصوصخلا
ةركفامنإواهنيعبةيميقةموظنمسيلو،تايوهلالكامنإواهنيعبةيوه
،اهسفنناسنإلاناسنإلاةركفامنإوهنيعبًايرشبًاعونسيلو،اهسفنةميقلا
تفتخادقل.هنمىندأوهامىلإهدرنكميالًابكرمًانايكهفصوبناسنإلا



اذه.هلزكرمالوهيفتايصوصخالملاعرهظو،ةيعجرمةيأ،ةيعجرملا
مهنكميال،فدهالومهلزكرمالرشبهيفريسي،هلزكرماليذلاملاعلا
،ةريغصةصقوأةلزعنمةريزجدرفلك،ةرسأوأنطولءامتنالاوألصاوتلا
هميقِّريُغيو،مويلكهفادهأدِّدُحيدعُبلايداحأيكالهتساناسنإرهظيف
ةيملاعلاةيكالهتسالاملاعناسنإ،مالعإلاوتانالعإلانمهيتأيريصقراعشإدعب
هيتأيامبسحةءافكبهتذلمِّظُعيوةءافكبكلهتسيوةءافكبجتنييذلا
ًالدبف،طيمنتلاوةيوستلارصعيفيئاهنلالحلاوهاذه!طامنأوتاراشإنم
.لخادلانمكيكفتلارهظي،جراخلانمةدابإلانم

ءارونماكلايفرعملاراطإلايه،رمألاعقاويف،ةثادحلادعبامنإ
يطعتنأضفرتو،ةيعجرملاوزكرملاركنتةيؤريهف،ديدجلايملاعلاماظنلا
،قالطإوأةيزكرموأةميقةيأناسنإلللعجتنأوأىنعميأخيراتلا
خيراتلاركنتو،)تايجولويديإلادعبامرصع(تايجولويديإلالكطقُستو
بسحملاعلاف.)ناسنإلادعبامرصع(ناسنإلاركنتو،)خيراتلاةياهنرصع(
لكو،ةيواستمرومألالكو،ةيدامرومألالكف،زكرملاىلإرقتفيةيؤرلاهذه
textualityصانتلالثمًامامت(ةلماكةلويسةلاحيفملاعوهف،ةيبسنرومألا
دودحلايفتختوىنعملايفتخيف،هدعبصنوهلبقصنىلإصنكليحينيح
.)ةيلوؤسملاوةيوهلاو

تاينحنملالكيفتختوعارصلايهتني،هتياهنىلإخيراتلالوصوعم:ج
قمعلاوةيتاذلايفتختودحاودُعبوذرشبرهظيو،تاءوتنلالكطسبنتو
مغرو،اذكهو.هلإلاتامنأدعبناسنإلاتومملاع،ناسنإلاوةراضحلاو
ماظن،ىنعملااذهب،ديدجلايملاعلاماظنلاو.جئاتنلاقفتت،تاقلطنملافالتخا
هبسحييذلاءادعلانمعبانءادعوهو،خيراتللداعموناسنإللداعم
نميوحتاملكبةبكرملارهاوظلالكوحنيداملا/يعيبطلاهاجتالاووذ
ةيدحاولاضرفيفةمراعلامهتبغرنمعبانًاضيأوهو،رارسأوأةسادق
يفتخيوةداملا/ةعيبطلايفبوذيىتح،هلوحامبناسنإلاةيوستيفوةيداملا
.لقتسمبكرمنايكك

ديدجلايملاعلاماظنلاباطخفاصتاببسرسفتهذهةيوستلاةلواحمو
يدانيوبرغلاةيزكرمضفرينيحًانايحأً"ايروث"هدجنلب،ديدشلالادتعالاب
تسيلو(ةيوسترمألاعقاويفيهقايسلااذهيفةاواسملانكلو.ةاواسملاب



حبصينأىلع،تاقلطملاوتايزكرملاوتايصوصخلالكلضفرو)ةاواسم
ماظنلانراقأنأيلولحياذلو،ةيلامعتساةدام)برغلامهنمو(عيمجلا
مهنمو،عيمجلامرفتفةءافكبرودتيتلاةمخضلاةلآلابديدجلايملاعلا
مهتحلصملاهلالخنمملاعلانوفظويواهنمنوديفتسيمهنأعم،اهباحصأ
.)هوجولاضعبنمنياتشنكنارفهبشتيهف(

لماشلايناملعلاقلطملاوهفً،ابلصبرغلالظيةلويسلاهذهطسويفو
،ةلماشلاةلئاسلاةملوعلاةلاحعمفاذلو،ىذتُحييذلاجذومنلا،ديدجلا
نمًاردقوةقلطمًاقوقحهيطعييذلارمألا،ملاعلازكرمبرغلالظي
قئاقحلاءافتخاعموةلئاسلاةلماشلاةيبسنلاةلاحيفهنأامك.ةبالصلا
يذلاملاعلازكرموهحبصيةيمالعإلاهتزهجأوهتحلسأببرغلانإفةقلطملا
باطخوءاوغإلاتايلآءاروًائبتخملظياذهعمهنكلو.هلزكرمال
يملاعلاماظنلانأبلوقلانكمي،ىنعملااذهبو.ةيددعتلاوةيبسنلاوةلويسلا
ملاعيفهسفنناسنإلادجيذإ،ةثادحلادعبامرصعةيلايربمإوهديدجلا
نمناسنإلاهيفقلزنيو،لولدملابلادلاةقالعهيفككفتتخيراتالب
ةيلايربمإهبطيحت،ةداملا/ةعيبطلاملاعىلإةيخيراتلاوةيناسنإلاةيصوصخلا

.»ديدجلايملاعلاماظنلا«امنإو»ةيلايربمإ«اهسفنيِّمُستالةسرش





ةثادحلا-
ةثادحلادقن-
ةثادحلادعبام-



،برغلابىضرمنيمألالجوقيفشرينمنأقالطإلاىلعىرأالانأ:ج
ةيؤرلا"اهلكشتيتلاةروطخلانوريمهنإً.امامتكلذنمسكعلاىلع
يسنتالو.هسفنيكيرمألاويبرغلاناسنإلاكلذيفامب،عيمجلاىلع"ةيبرغلا
!!اهتمربةيناسنإللمدقتلاليبساهنأىلعاهسفنمدقتةيبرغلاةثادحلانأ
تاحاجنةيبرغلاةثادحلاهذهتققحدقو!!ناكمونامزلكلةحلاصاهنأ
ىلعةثادحلاهذهتنميهدقو،نييداعلارشبلاونيركفملانمًاريثكترهب
دويلوهمالفألثمءفكلااهتايلآببسبو،تاحاجنلاهذهببسبريثكلا
.ةروصلاةغلةيصانكُّلمتوتايئاضفلاو

.ةيبرغلاةثادحلاةيلاكشإىلإناسنإلاهجوتيالأثبعلانماذهلكل
نإفمثنموً،اعيمجانيلعاهسفنتضرفدق-انيبأمأانئش-ةثادحلاهذهف
ذخأنودثلاثلاملاعلامأيمالسإلاملاعلايفءاوسةرهاظيأةسارد
.ةليحتسمهبشةلأسمربتعترابتعالايفةيبرغلاةثادحلا

تناكيتلاو،رصمثيدحتيفيلعدمحمةبرجتنمًالثمًامئادبرضأو
حبصأمثنمو،برغلااهضهجأدقو،ثلاثلاملاعلايفثيدحتلابراجتىلوأ
ذنمنكل.ثيدحتلااذهيمحتةيركسعةلظمنودثيدحتلاليحتسملانم
ةيركسعلاةلظملاتحتثيدحتلانأتبث،اذهانمويىلإرشععساتلانرقلا
،هدييفرومألاديلاقمبكسميًامكاحبلطتتةلظملاهذهنأل،عفنيال
ةلودلانكلو.ةيركسعهبشوأةيركسعةبخنرارقلاعنصيفمكحتيو
اهيلعًاموكحماهلعجيةبخنلاهذهلثملالخنماهترادإو،ةبكرمةثيدحلا
ةلداعمانلقلخبرغلانإيأ،ةيخيراتلاانتبرجتنمانملعتامك،قافخإلاب
ثدحامكبرغلاعمةهجاوميفلخدتثيدحتلايفتأدبنإهنأل،ةبعص
موقتيكلو.ةريثكىرخأنكامأيفثدحامكو،قارعلاونيطسلفيف
ةلودلاذوفنديازتيف،ةلودلايمحييركسعبالقنانمدبالثيدحتلاب



الو،اهتحلصملةلودلافظوتورومألاديلاقمبكسمتةيطارقوريبىلإلوحتتو
.داسفلارشتنيوثيدحتلاةيلمعلشفتفةبكرمةثيدحلاةلودلانأكردت
كردأنأدعبجارفنالاىلإاهقيرطيفنآلااهنأالإةبعصةلداعملاهذهو
دوجومدعىلإهدرميبرعلاملاعلايفثيدحتلالشفنأعيمجلا
امنإو،رومألالكاهيلعقلعنةعامشدرجمسيلبرغلافنذإ.ةيطارقميدلا
.رابتعالايفاهذخأنمدبالىربكةيوينبةيخيراتةقيقح

ةيبرغلاةيراضحلاةموظنملاترولبترشععساتلانرقلافصتنمعم:ج
هرهوجيفملاعلانأنمةيؤرلاهذهقلطنتو.تاذللورخآللوملاعللاهتيؤرب
يدامريغوهامنأو،ةيداملاةكرحلانوناقوهاهمكحيامنأو،ةدام
انايندنوؤشريدنامنيحرابتعالايفذخؤينأنكميالويرهوجبسيل
،ةيرشبلاةعيبطلاكلذيفامبنوكلايفتباثءيشدجويالهنأو،انعمتجمو
لقعلامادختسا"اهنأبةثادحلاتفرُعدقو.مئادلكشبريغتيءيشلكف
،يفرعملادعبلاطقسيفيرعتوهو،"عقاولاعملماعتلايفةينقتلاوملعلاو
نمدبالًابكرمًاقيقدًافيرعتةيبرغلاةثادحلافّرعنيكو.يئاهنلاويلكلا
تسيلةيبرغلاةثادحلانأفشتكنسفكلذانلعفنإ.يفرعملادعبلاةداعتسا
قاطنيأجراخاهمادختساامنإو"ةينقتلاوملعلاولقعلامادختسا"درجم
مادختسا"اهنأبةثادحلاهذهفّرعننأنمدبالاذلو،يقالخأوأيناسنإ
عملماعتلايفvalue-freeةميقلانعنيلصفنملا"ةينقتلاوملعلاولقعلا
وأيعونعهؤافخإمتيذلاناسنإلليداعملادعبلاوهاذهو."عقاولا
امك،valuefreescienceنعنوثدحتياذهنمًاقالطناو.يعوريغنع
،اقيزيفاتيملايفطوقسوهةيرشبلاةعيبطلانعثيدحلانأاننوربخيمهنأ
ضعبديدحتلرطضنسةيعجرماهفصوبةيرشبلاةعيبطلانعانثدحتنإاننأل
نإيأ،ةيساسألاةيناسنإلاميقلاضعبوناسنإللةرقتسملاةيساسألاتامسلا
.ةميقلانعلاصفنالاموهفملدحتوهةيناسنإلاةعيبطلانعثيدحلا

دجويالهنأىنعمب،ةميقلانعًالصفنمملاعلاحبصأراطإلااذهيف
نيبزييمتلابعصلانمحبصأثيحب،ةينيدوأةيقالخأوأةيناسنإريياعم
ولىتحو.ليمجلاوحيبقلانيبولب،لطابلاوقحلانيبو،ملظلاولدعلا
نمو،ةيدامريغاهنأامك،ةلاحمالريغتتسيهفريياعملاهذهلثمتدجو
هيمسأامةنميهينعياذهلك.نابسحلايفذخؤتنأنكميالمث
رهظتريياعملابايغيفو.ءيشلكةيبسنيأ،ةلماشلاوأةقلطملاةيبسنلا



يتلاتاعارصلاورشبلانيبأشنتيتلاتافالخلامسحنفيكيهوةلكشم
.يناسنإلادوجولاميمصنمتاعارصلاوتافالخلاهذهلثمو،مهنيببشنت
ةوقلابحاصف،ةوقلايهوةقلطمحبصتةديحووةدحاوةميقرهظتانه
نأىلإىدأاذهو.هباسحلتاعارصلاوتافالخلالكمسحىلعرداق
.ةينيورادلاةثادحلاتحبصأةيبرغلاةثادحلا

الإاهكولسريسفتنكميله؛ةيكيرمألاةلودلالاثملاليبسىلعيذخ
،ءايشألاوناسنإلانيبزِّيمتاليتلاةينيورادلاةموظنملاراطإيفرودتاهنأب
نإيأ،ةيكيرمألاةيجيتارتسالليساسألاهيلعلَّوعملايهةوقلانأىنعمب
ثيحب،لولحلااقيزيفاتيمراطإيفرودتيتلا،"ةوقلا"يهاهتنايدواهتديقع
لكدِّدحييذلانوكلاهلإيهحالسلاتلمحيتلاٌةيكيرمألاُتاذلاحبصت

.يلامسأرلايداصتقالاطاشنللةيئاهنلاةيعجرملاًاضيأيهةينيورادلاو.ءيش
نومهفيمهنأفشتكي،برعلانيفقثملاضعبتاباتكيفثحبينم:س

وه،دحاوفدارمىوسةثادحللسيلهنأو،لقعلاةثادحاهنأىلعةثادحلا
؟مكيأرامف،دادتماوعرفتدرجماذهادعاملكو،"لقعلاةدايس"

ددحننأدبالباطخلااذهللحنيكاذلو.فصولااذهىلعقفاوأ:ج
هعضنامانلجرخي،بوساحلالثملقعلاف؟هنودصقييذلالقعلاوهام
لقعلاو،يكيكفتلالقعلاو،يداملالقعلاكانهف،عاونألوقعلاو.هلخادب
ةيلمعلاقبسيجذومندجويلقعلاءاروًامئادف.يسيسأتلالقعلاو،يدقنلا
نكلو،يداملالقعلاوهدوصقملانأدجنلاوحألامظعميفو.ةيلقعلا
ةداملاةكرحعمالإلماعتلاىلعرداقريغهنأيداملالقعلاةلكشم
وهام،رسفيدقو،دصريوهو،ميقلالامهإعم،ناسنإلليداملابناجلاو
قرفينأهنكميالوهفاذلو،ةيحطسةيدامجذامنلالخنمنكلومئاق
ىلعمكحلاىلعرداقريغوهو.ةيناسنإلارهاوظلاوةيداملارهاوظلانيب
الريجشتلاوريمدتلاف،ريياعمةيأبايغببسب،يناسنإروظنمنمرهاوظلا
ىلإرطضيرمألاةياهنيفوهو!يداملايملعلاروظنملانمامهنيبقرف
ىلعرداقريغوهف،ناسنإلاكلذيفامباهضيوقتورهاوظلالككيكفت
ةداملاةكرحىلإءيشلكدريهنأامك،)ةيدامريغيهف(تايلكلاكاردإ
،ةيرذلاةلبنقلاعرتخمرمياهنبوأتلباقدقل.ةداملاوناسنإلانيبيواسيف
.تأيقتدقل:باجأف؟ةيرذلاةلبنقلافاشتكادعبكروعشناكاذام:هتلأسف
تارابتعالالكًالهاجتم،ةيرذلاةلبنقلافشتكايداملارمياهنبوأملاعلانإيأ
فشتكااملوهكردأوظقيتساناسنإلارمياهنبوأنكلو،ةيناسنإلاوةيقالخألا
،ةيرذلاةلبنقلامادختسابراحيهتايحةيقبىضقاذلو.ناسنإللهئادعىدمو



اميشوريهبرضلبقهنأةيكيرمألاةيركسعلاةدايقلاعنقينألواحدقو
نويركسعةداقاهتدهاشملىعدي،ءارحصلايفةيبيرجتةيلمعمتتنأبجي
اذهنأىريناكو.مهبقيحتنأنكمييتلاةثراكلامجحاوفرعيلنويناباي
يفةريبكرئاسخنودةمواقملايفرارمتسالامدعبنيينابايلاعانقإبليفك
يداملارمياهنبوألقعنإ!تقولاكلذيفدحأهيلإعمتسيملنكل.حاورألا
وهيناسنإلايدقنلاهلقعنكلو،ةيرذلاةلبنقلافشتكايذلاوهيكيكفتلا
!اهبراحيذلا

اهرهوج،ةجودزمةايحشيعتتناك-بيرقدهعىتح-ةيبرغلاةراضحلا
ةايحلايفو،ةميقلانعنيلصفنملالقعلاوملعلاقيبطتةماعلاةايحلايف
ميقلانمةعومجمنموأةيحيسملانمةيميقلااهتموظنمدمتستةصاخلا
تايالولايفةفسلفلاذاتسأناكًالثمتاينيتسلاىتحو!اهتنملعمتةيحيسملا
ريبعتلاةيرحولقعلانعثدحتيو،سرديلةعماجلاىلإبهذيةدحتملا
انهنمو.كلذسكعقبطيهتجوزعمهتقالعيفنكلو،زئارغلاوةيحابإلاو
تققحيتلايهو،ةثادحلاقيبطتيفوةيبرغلاةايحلايفةيجاودزالاتناك
ببسبةكسامتمتلظةصاخلاناسنإلاةايحنإذإ،ةثادحلاةموظنملحاجنلا
دحىلإتيفصةيجاودزالاهذهنأيروصتيفنكلو.اهمكحتميقدوجو
ةايحلانملكيفةميقلانعلاصفنالاةحلصملتاينيتسلارخاوأيفريبك
.ةصاخلاوةماعلا

هيلإبهذيامسكعىلع،ةأشنلاذنمناتمزالتمةيلايربمإلاوةثادحلا:ج
نرقلارخاوأيفةضهنلارصععمةثادحلاتأدبدقف،نيفقثملاضعب
وهناسنإلانأ"يبرغلاناسنإلاهيفررقيذلارصعلاوهو،رشعسداسلا
لالخنمملاعلابهتفرعمساسأىلعهفقومسسؤينأهيلعو،"نوكلازكرم
نمدمتُستةيلامجلاوةيقالخألاوةيفرعملاهتاموظنملكنأو،سمخلاهساوح
حراش،هتاذكرحم،هتاذبفتكمملاعلانأتالوقمترهظو.ملاعلااذه
يأبايغيفنكلو.ةميقلانعلصفنملالقعلاةدايسانهنمو،هتاذ
ناسنإلانلعأ،يداملاملاعلااذهلوناسنإلاتاذلةزواجتمميقوأريياعم
،هقحنمهنأو،نوكلازكرموهيرشبلاسنجلاسيلوهدحوهنأضيبألا
يفرشبلالكوملاعلافظوينأ،هسفنلهبسنييذلايراضحلاهقوفتببسب
يفف،نيبحملاباطخويلايربمإلاباطخلاهيمسأامنيبًامئادزيمأو.هتمدخ
ةفرعملاتدادزااملكومكحتلاىلإةفرعملايدؤتيلايربمإلاباطخلاراطإ



امردقبف"،رخآلاىلعهتضبقةفرعملابحاصمكحينأىلإ،مكحتلادادزا
اذه."ةوقةفرعملا":نوكيبسيسنارفلاقامكوأ،"كيفمكحتأكنعفرعأ
رخآلاةفرعمىلإيدؤتةلاحلاهذهيفةفرعملاف؛نيبحملاباطخسكعب
بحملالصينأىلإ،ةبحملاتدادزاةفرعملاتدادزااملكو،هعمفطاعتلاو
ىخارتتفهبويعوهايازملكبهلبقيفةقيمعةفرعمبحينمةفرعمىلإ
باطخامأ،رخآلاءاغلإوتاذلاديكأتىلإفدهييلايربمإلاباطخلا.هتضبق
لواحتالواهدودحفرعتفرخآلاكردتتاذلانأىلإفدهيفنيبحملا
.هلبقتلبهيلعةنميهلا

،تاقلحاهلةيلاتتملالخنمخيراتلايفققحتتةيعامتجاةرهاظيأو
نيتكيرمألارامعتسابرشعسداسلانرقلارخاوأيفتأدبةثادحلاتاقلحو
،رشععساتلانرقلايفاهتورذىلإتلصووتروطتو،امهناكسةدابإو
ماستقامتثيح،ىلوألاةيملاعلابرحلاعالدنالبقاهاهتنمىلإتلصوو
ناكاذإو.ةينامثعلاةلودلاطوقسدعب،ةيرامعتسالالودلانيبهرسأبملاعلا
،ةيثادحلاةرهاظلانيبمزالتةمثف،ةثادحلاوةيلايربمإلانيبدكؤممزالتةمث
اذهلو.ةداملاىلإدرينأدباليداملاراطإلايفناسنإلاف،ناسنإلاكيكفتو
.نيفدارتمامهرابتعابةلماشلاةيناملعلاوةينيورادلاةثادحلاحلطصممدختسأ

ينمزلاعاقيإلايفةعرسنمهلمحتامبةيبرغلاةثادحلاتمادام:س
رهاوظهذهنأبالؤافتاذهكيطعيالأ،ءيشلكيفًاعيرسًارييغتلمحت
؟ةريغتماهنألتافتلالاقحتستالوةضراع

ةيبرغلاةثادحلارهوجيهف،قالطإلاىلعةضراعرهاوظتسيلهذه:ج
يفوهو،عبشياليكالهتسالاناسنإلاف.اندالبيفتلحفتساوترشتنايتلا
زكرميههيلإةبسنلابةعلسلالعجياممديدشمهنومئادعوجةلاح
دعاصتلاببسبةيئيبةثراكىلعلبقمملاعلانإ.ناسنإلاسيلونوكلا
دعبينوكلاطئاحلابمادطصاللانليبسيفنحن.كالهتسالاتالدعملعراستملا
ةذللاوحنديدشلاهجوتلاةلحرمىلإيلامسأرلافشقتلاةلحرمنملاقتنالا
برغللةيلاعلاةيكالهتسالاةردقلافسأللو."ةلويسلا"ةلحرمهيمسأامو
تالدعمةيمانلالودلاتققحولو،بوعشلابهنلالخنماهققح
لككلهتسنسو،ةيضرألاةركلامطحنساننإفاهبوعشلةيبرغلاكالهتسالا
.ةيعيبطلادراوملالجأنمبورحلابشنتسو،اهدراوم



ةيقالخألاوةيناسنإلاميقلانأل،ميقبتسيلرارمتسابريغتتيتلاميقلا:ج
،ةكرتشملاانتيناسنإىلإدنتستاهنألتابثلانمٍلاعٍردقبمستتنأدبال
يفأشنيامعملماعتللتايلآحبصتامردقبًاميقحبصتملتريغتنإو
يفتطقساهنوكل،يداملاراطإلايفةثادحلاةيلاكشإيههذهو،عقاولا
،ةيفسلفلاةلويسلانمةلاحبتبيصأو،ةيعجرماهلدعيملاذل،ةيبسنلا
تاراكتحالاومالعإلالئاسوهيلعترطيسو،هتيناسنإناسنإلانعتعزن
ةثادحلاةمقيفشيعييذلايكيرمألاناسنإلامويلاىرتامدنعو.ةيلامسأرلا
نأعيطتسيالوةيعجرمهلسيلنأل،لخادلانمًاغرفمهدجتةيناملعلاو
ةئفلبقنمههيجوتقيرطنعهتارارقلكذختتف،ءيشىلعمكحي
يممصموأةضايرلاوامنيسلاموجنوأمالعإلالئاسوقيرطنعةددحم
،قالطنالاوركفلاةيرحىلإيدؤتسةيبسنلانأنظيسانلاضعب.ءايزألا
يأروفقومذاختاومكحلاىلعناسنإلاةردقمضوُقتةقيقحلايفاهنكلو
يننكلوةثادحلاضفرىلإوعدأالانأاذل.ملاعلايفهلوحرودياملكيف
ديعتةراضحوةثادحءاشنإىلإوعدأو،ةينيورادلاةيداملاةثادحلاضفرأ
.نوكلازكرمىلإناسنإلا

بخنلاءاضعألبقنمةيبرغلاةثادحلاينبتمتهنأرسفتاذامب:س
نيذلامهءالؤهنأو،ةينيدلاوةينثإلاتايلقألاءاضعأوةبرغتسملاةيبرعلا
؟اهنععرفتملاةايحلابولسألواهميهافملجيورتلابنوموقي

اهيلعقلطييتلاةفلتخملاةينيدلاوةينثإلاتاعامجلاءاضعأنأىرأ:ج
امكً،ايمدعًايكيكفتنوكينأنكميزيمتمروداهلعمتجميأيفتايلقألا
ىلعو،ةيخيراتلاةظحللاىلعاذهفقوتيوً،اعدبموًايبيكرتنوكينأنكمي
ىرخأرصانعو،يرامعتسالالخدتلاةعيبطو،اهتاذةيلقألاءانبو،عمتجملاءانب
هذهءاضعأضعبنأظحاليو.يدامريغاهضعبو،يداماهضعب،ةريثك
نومتنييذلاعمتجملاثارتءارثىدمنوكرديالمهتيشماهببسبتايلقألا
رثكأنونوكيامًةداعمهنأامك.عمتجملااذهةيوهةيمهأىدمو،هيلإ
بخنلاصوصخبامأ.يدايرلامهرودانهنمو.يبرغلاملاعلاىلعًاحاتفنا
اهثارتباهتقالعتدقفبخنلاهذهءاضعأف،ةبرغتسملاةيبرغلاةمكاحلا
اهنكميىتح،اهنمصلختلادوتواهتيوهبًاعرذتقاضف،اهروذجتعطقناو
بيجنل)ايارملا(باتكصصقىدحإيف.ةيبرغلاةراضحلابكربقاحللا
يدتريناكهنأةجردىلإلجنأتةيزيلجنإةغلسردمدجوي،ظوفحم



ةمعطمةيبرعوأةيزيلجنإةنكلبثدحتيو)بيابلا(نخديو)هيريب(
ةجاحيأنوكأنأتددولً،ايرصمنكأملول"هراعشناكو.ةيزيلجنإلاب
فقوميروتاكيراكيديموكلكشبصخلياذهو."بلكلادالوايةينات
ملرسفياذهلعلوً.امامتاهبيرغتمتيتلاةفاقثلاوةمكاحلابخنلاءاضعأ
بارحىلعتتأاهنأوةدروتسمةلأسم،ةيبرغلاةثادحلانأريهامجلاىرت
هذهةاعدف،مارتحايأمهتيوهلومهثارتلومهلنكتالاهنأو،نيرمعتسملا
بجيًائبعامنإوًايساسأىطعمسيلرومألاهذهلثمنأنوريةثادحلا
.هنمصلختلا

تاعامجلاهذهءاضعأنماونوكيمليبرعلاملاعلايفثيدحتلاةاعد
.لاحةيأبمهيلعةروصقمنكتملثيدحتللةوعدلاف،بسحوبخنلاو
.تايلقألاءاضعأنماوسيلنيسحهطوديسلايفطلدمحأويواطهطلاف
،هدبعدمحمويناغفألالامجلثمثيدحتللنويمالسإلاةاعدلاكلذككانهو
يرجيام.ثيدحعمتجملنوعدياوناكمهنكلو،ةفلتخمثيدحتللمهتيؤر
يفةيلقألاءاضعأنأ.تاعمتجملالكيفيعيبطلاروطتلاتالاحيفةداع
يفمهكراشيامةداعو،ةدايرلارودباوموقينأنكميةركبملاتارتفلا
أدبي،ءايشألاقطنمبسحوً،ايجيردتنكل،ةيبلغألاءاضعأضعبةدايرلا
ىنبتيذإ.تاكرحلاهذهلثميفةيزكرمرثكأرودءادأيفةيبلغألاءاضعأ
لبقنماهلوبقنعاومجحأيتلاراكفألانمًاريثكةيبلغألاءاضعأنمريثك
نيذلااهباحصأتاقلطنمةمالسيفوأ،ةيعامتجالااهتيعرشيفمهكشببسب
.هيلعءانمأريغ،عمتجملاىلعءابرغ-كلذكاونوكيملولىتح-مهلنودبي
،راشتنالايفةذخآثيدحتللةوعدلاف،يبرعلاملاعلايفنآلاثدحياماذهو
يخيراتلاانعقاونمقلطنتوبرغلاةثادحلةيدقنةيؤرنمةثادحنكلو
.انتيوهوانثارتنمو

هنأىلعيبرعلاملاعلايفةيعويشلاةكرحلاخيراتىلإريشننأنكميو
نيركفملاضعبةكرحلاسسأعضودقف.ةيضقلاهذهىلعرخآدهاش
اذه)امهريغولييروكيرنهو،لاتنزور(يبرغلصأنمدوهيلانيفقثملاو
.)داركأ،نمرأ(ةيروسوقارعلاىلعقبطنيهسفنءيشلاو،رصمىلإةبسنلاب
ةكرحةدايقيفرهظيأدبيبرعلارصنعلانأدجنتاينيسمخلاذنمنكل
نمةدحاواهرابتعاباهتاذةيعويشلاةكرحلايفو،ىوتسملكىلعثيدحتلا
.ثيدحتلاتاكرحمهأ

رثكألاوهيتييفوسلايسكراملاجذومنلانأنورينيثحابلانمريثك:س
يكيرمألاجذومنلانعثدحتتكنأالإ.هعمتجميفةيداملاةموظنمللًاسيركت



تاعمتجملااهيفامبةيبروألاتاعمتجملالكةيداملاهتاعزنيفزواجتيهنوكب
ةينيدلاةفطاعللريبكروضحيكيرمألاعمتجملايفسيلأ.ةيتييفوسلاةيسكراملا
يفةيرذجبلماعتيذلايتييفوسلاجذومنلاسكعب،ةيناسنإلاتاهاجتالاو
؟ةيداملاريغتاهاجتالاونيدلارهاظملكلهضفر

يفقراغامهدحأ،ناضقانتمنايسيئرناهاجتاةيسكراملايفدجوي:ج
،ةيملعلاةيكارتشالاىمسيامو،)ةيداملاةكرحلا(نيناوقىمسياموةيداملا
طبضنعو،ةلادعلانعو،ناسنإلاةيزكرمنعثدحتييناسنإهاجتارخآلاو
.جاتنإلالجأنمناسنإلاسيلوناسنإلالجأنمجاتنإلانعو،قوسلا
رصتنايذلايداملاهاجتالانأحيحص.ةيناسنإلاةيسكراملاىمسياماذهو
ةموظنمللونيدلارهاظملكلهضفريفًاداحناك،نيلاتسديىلع
ىتحيتييفوسلاعمتجملايفتيقبقيبطتلاىوتسمىلعنكلو،ةيقالخألا
.ةيناسنإلاميقلاىلعظافحلاوةيقالخألاةظفاحملانمةلاحةريخألاهلحارم
يوحييتييفوسلاداحتالاطوقسدعبيسورلاعمتجملالعجاموهو
ىلع،يسورلاعراشلايفريثأتوةيريهامجتاذوةلعافوةيوقةينيدتاسسؤم
لخاداهباعيتسامتدقاهتاذةينيدلاتاسسؤملاف،يكيرمألاعمتجملاسكع
بارطضالانمةلاحىلإاذهىدأدقو.يداملاينيورادلايكالهتسالاراطإلا
هتاذتقولايفاهنأالإةرسألانععفادتةينيدتاهاجتاةمثف،يركفلا
نععفادتيهو.ةرسألاضوقييذلارحلاقوسلاويلامسأرلاجذومنلاديؤت
قارعلليكيرمألاوزغلاديؤتهسفنتقولايفاهنكلوةقلطملاقالخألا
ةيحصلاعاضوألانيسحتنوديريةينيدلاتاهاجتالاهذهةاعدو.ناتسناغفأو
يفتمهاسيتلاعافدلاةينازيممخضتنودقتنيالمهنكلويحصلانيمأتلاو
نأدجناذل.ةيعامتجالاتامدخللةصصخملاىرخألادونبلالكصيلقت
ريهامجاهنكلنييالملابةيحيسمريهامجو،ةديدعسئانكهبيكيرمألاعمتجملا

عجارتويركسعلاقافنإلانيبةقالعلاةيؤرىلعةرداقريغةبوبيغةلاحيف
.ةيعامتجالاتامدخلا

ةروثبىمسيامىلإهرسأبملاعلايفثيدحتلاةيلمعدنتست:ج
راعشإدعباهميقرييغتىلعةرداقةنرمةثيدحةيصخشقلخبو،تاعلطتلا
،حابرألاميظعتوجاتنإلاةدايزلرخآلناكمنملقتنتةيكرحةيصخش،ريصق
عاستاديازتينعتةنملعةيلمعيهاهرهوجيفثيدحتلاةيلمعنإيأ



نأةيمتحينعيالاذه.سدقملاوأقلطملاراسحناديازتويبسنلاقاطن
اننأدقتعأو.نآلاىتحمئاقلاعضولاوهاذهنكلو،ةنملعثيدحتلانوكي
فغشبايندلاةايحلاىلعلابقإلاأدبوةنملعلا/ثيدحتلاةيلمعسفنلانعضخ
لعجتيتلاةنورملاكلتبىلحتنانأدبوةدحتاعلطتلاةروثتدادزاوديدش
نوكأنأبجينكلو.ةغاستسمريغةلأسمداهجلاوةماركلالثمًاميق
لهأنيبةياغللةيلاعةنملعلا/ثيدحتلاتالدعمنألوقلابعراسأوًافصنم
امدحىلإلازتالريهامجلانأدجنامنيب،يبرعلاملاعلايفمكحلا
.ةيمحارتلااهميقواهتيوهبةظفتحم

ةبغرلااهيلإينعفدتةبئادثحبةيلمعهذه،ةيئاجهتسيلهذه:ج
ريسفتلاومهفلاو،يلوحددرتيويمامأثدحيامريسفتومهفيفةحلملا
وأةرهاظيأليئاهنلاويلكلادعبلا(يفرعملادعبلاكاردإناينعييلإةبسنلاب
رشنينألبق)خيراتلاةياهن(ناونعب1972ماعباتكيلردصدقو.)صن
باتكشقونامدنعفسأللوً.اماع16وحنبهسفنناونعلاهلًاباتكامايوكوف
كلذركذيملهرودصمويهيلعقلعويباتكأرقنمضعبنإفامايوكوف
تيأردقل.هتيؤرويتيؤرنيبةنراقمدقعيملو،امايوكوفباتكشقانيوهو
يفهتيمساموأءيشلكىلعناسنإلاةرطيسينعتخيراتلاةياهننأ
لوصولاعمنكلو.ً"ايطارقونكتًاينقتًاسودرف"،يضرألاسودرفلارخآباتك
يوحيبكرمنئاكناسنإلانأل،يريدقتيفناسنإلايفتخيةلحرملاهذهل
ؤبنتلانكميالو،اهيفمكحتلانكمياليتلارارسألانمريثكلاهلخاد
.كلذلكيغلتخيراتلاةياهنو،لماكلكشبهكولسب

اذهنمنامتيويكيرمألارعاشلالامعأوةيبرغلاةراضحلاتسرددقو
ىلعةيطارقميدتسيلاهبنودانييتلاةيطارقميدلانأىلإتلصوو،روظنملا
ًادحاوًاخيراتكانهنأبيبرغلاناسنإلاروصتنعريبعتيهامنإوقالطإلا
يفهتورذىلإلصيخيراتلااذهنأو،unilinearدحاوراسمهلملاعلل
دعاسينأبرغلاىلعواذهدلقينأهلكملاعلاىلعنأو،ةيبرغلاةراضحلا
.فدهلااذهللوصوللنيرخآلا



نيذلااندنعةيبرغلاةراضحلاوريونتلاةاعدمالكلبرقأمالكلااذه:ج
سكعلادجأينكلو،ةراضحلاهذهطخنعفارحناوهرامعتسالانأنوري
ةعيبطلاىلعرطيسييذلاناسنإلاف،يبرغلاجذومنلاققحتوهرامعتسالاف
وه،يبسنهلةبسنلابءيشلكواهيلعشيعيريياعمهدنعسيلو،اهرخسيو
اهدراومواهبوعشوةيقيرفإوةيسآرخسييذلايلايربمإلاناسنإلاهسفن
يهوةيداملاةراضحلاهذهفصولةيبرعةظفلُّتحندقو،وههتحلصمل
"ةلمسبلا"عاقيإىلعيهو.)ةليسوىلإءيشلكليوحت(يأ،"ةلسوحلا"
نأيعدأامنإوقرشلادضةرماؤمكانهنأيعدأالانأةبسانملابو.هسفن
باتكيفو.مهسفنأنييبرغلاكلذيفامبعيمجلالتقتةيبرغةلآكانه
ةعقبدعتملةيبرغلاةراضحلانإ:شوتالجريسلوقي)ملاعلابيرغت(
كلذيفامبعيمجلابكتفتةلآتحبصأامنإوةيخيراتةظحلوأةيفارغج
طمن،تروفكنارفةسردميركفمدحأ،سامرباهفصودقو.اهيلعنيمئاقلا
.ةايحلارامعتسالاكشأنملكشهنأبرغلايفةايحلا

لكلنكميةميظعةيناسنإتازاجنإ،ثيدحلايبرغلاناسنإلاتازاجنإ:ج
ةيناسنإلاةميقلانمليلقتلامدعبجيهنأدكؤنو،اهنمةدافإلارشبلا
ثارتللةيقيقحتاماهسإوةمهمتاعادبإيهف،يبرغلاناسنإلاتاعادبإل
ركذننأنكميو.اهراكنإةلواحمءابغلانمو.عيمجلاىدلةفورعميناسنإلا
:يلياماهنم

ةيرادإتاسسؤملالخنمعمتجملاوتاسسؤمللةديشرلاةرادإلا-أ
تاءارجإلالالخنمو،فنعللءوجللانودلكاشملالحىلعةرداقةيسايسو
.تاطلسلانيبلصفلاوةيطارقميدلا

،قيضلاىنعملابةفالخلاةلكشمبرغلااهلحيتلالكاشملامهأنم-ب
،عساولاىنعملابةفالخلااذهنممهألانكلو.ةلودلاسيئرفلخينميأ
ةيسايسلابخنلايفةدعاصلالايجألانمددجءاضعأدينجتةلكشميهو
.ةميدقلاتادايقلاوبخنلالحملحتلةيفاقثلاوةيداصتقالاو

.درفلاةيرحديكأتوةيسايسلاناسنإلاقوقحمارتحا-ج
هتدلجينبوهتريشعوهترسأهؤالوزواجتييذلانطاوملاةركفريوطت-د

طبضنملكشبةماعلاةايحلاةعقريفكرحتلاهنكميمثنموهتلمو



ةصاخلاةايحلاةعقرىلإفرصنيالقالخألاموهفمنأكرديوهف،رضحتمو
."ةيندملاتايقالخألا"ىمسياموهو،ةماعلاةايحلاةعقرىلإامنإوبسحو

:هتابلطتمنمىندألادحلاناسنإللنمضتيتلاهافرلاةلودءاشنإ-ـه
وأيناجميميلعتماظن-يناجمهبشوأيناجميحصماظن-ةناضحرود
.يناجمهبش

.لقتسملااهزيحديكأتوةأرملارودليعفت-و
.ةيعادبإلاتاردقملامثنموةيدقنلاةيلقعلاريوطت-ز
ةيطارقميدلاتاءارجإلاو(اهحيحصتوءاطخألافاشتكاىلعةردقملا-ح

.)رامضملااذهيفةيساسأ
.عمتجملايفةعراستملاتاروطتلاعممءالتيامبةيثحبلاجهانملاريوطت-ط
يفو،تاكرشلافلتخمجامدنالالخنمىربكلاتاسسؤملانيوكت-ي

.اهحلاصمواهتاءامتنافالتخاىلعةفلتخملالودلاداحتالالخنمةبروأ
،اهتيمهأىلعحلأالاذهعموةميظعتازاجنإهذه؛تفلسأامكو

ريغلامتحاوهاهقحاهئاطعإمدعوأاهنعيضاغتلاوأاهلامهإلامتحاف
يبرغلاملاعلاخيراتنوفرعينيذلابرعلانيفقثملاددعف.قالطإلاىلعدراو
فرعينمددعامأ،ةياغللريبكةيبرغلاةراضحلاتاماهسإنوّنيبينيذلاو
الوعباصألاددعزواجتيالدقف،لاثملاليبسىلع،اهتاماهسإونيصلاخيرات
تازاجنإعضأنأيرورضلانمهنأىرأيننأامك.نيصصختملاىدعتي
.يخيراتلااهقايسيفةيبرغلاةراضحلا

؟هفيلاكتام؟حاجنلااذهيبرغلاملاعلاققحفيكلأسننأبجي:ج
بابسأمهأنملعلو،ةيرورضةلئسأهذه؟هيفرارمتسالانكميله
ىوتسمتققحيتلاةيبرغلاةيلايربمإلاوهيبرغلايراضحلاجذومنلا"حاجن"
،ةيوقةيدامةيتحتةينبدييشتنمهتنكمويبرغلاناسنإللًاعفترمًايشيعم
.قرشلاىلإةيداملاوةيعامتجالاهلكاشمريدصتىلعهتدعاساهنأامك

ةلاحيفملاعلاناكهتنميهوبرغلاراشتناةظحليفهنأركذتننأبجي
ةلاحيفةينامثعلاةلودلاو،ةلكآتمتناكرصميفةيكولمملاةلودلاف.غارف
ملنكلمدقتةلاحيفنيصلاتناكو،ةعقوقتمةيدنهلاةيروطاربمإلاو،روهدت
يفًالوطسأتلسرأاهنأضعبلافرعيالدقو،يرامعتساعورشماهيدلنكي
،ةيلابربمإاياونهلنكيملةيقيرفإئطاوشىلإلصورشعسداسلانرقلا
مثاهروطاربمإونيصلاةمظعمهلنّيبيلسانلاىلعايادهلاعزويفقولب



عيمجلتعستاةراضحماقأدقفمالسإلاكلذك!مالسيفهدالبىلإداع
يأ"هتلسوح"سيلوملاعلاةيادهيهةيضقلاتناكو،مهريغلونيملسملا
.ةيدامةليسولهليوحت

ىلإهليوحتوملاعلاىلعةنميهللةيلايربمإلاهتيؤربضيبألالجرلاءاجمث
ناكمرقفأناكيضاملايفبرغلانأىربكلاتاقرافملانمو.ةيلامعتساةدام
كانهو.بهنللأجلكلذلملاعلاعماهلدابتيلعئاضبهيدلنكتملو،ملاعلايف
ضعبطحامدنعهنأيهو)ةيناطيربلاةعوسوملا(اهركذتةمهمةعقاو
يدنهلااجارهمللايادهلاضعباولسرأدنهلائناومدحأيفضيبلاةراحبلا
يندتببسباجارهمللةريبكةناهإربتعتاهنألاهبحسبهعابتأمهحصنف
!يراضحلااهاوتسم

الةيدامةيؤرهدنعناكنكلو،هزيمياميبرغلاناسنإلاىدلنكيمل
ملةيخيراتبهنتايلمعبماقكلذل،ءايشأللةيلامعتسالاةفيظولاىوسىرت
ددعناك،ةيلامشلاةكيرمأيفرمحألاسنجلاةدابإىلوتو،لبقنمثدحت
تاونسةدعيفوً،انويلم30ضيبألاناسنإلالصوامدنعكيسكملاناكس
ثدحو.ةلئاهلاةدابإلاتايلمعببسبًادحاوًانويلمحبصيلددعلاصقانت
لقن-ضيبألاناسنإلايأ-هنإلاقيثيحدوسألاسنجللهسفنءيشلا
بوعشةهجاومبماقامك!!نييالم9دابأً،اديبعمهريخستلنييالمةرشع
برحىلإرظننل.ةيرشبلاوةيعيبطلااهدراومريخستواهرامعتساوةيسآ
مكارتلاقيقحتيفمهاسكلذلك،ةيدنهلاتاعانصلاريمدتونويفألا
.خيراتلايفليثمهلثدحيمليذلابرغلايفيلايربمإلايأيلامسأرلا

تاردقمهليراضحجذومنققحينأبرغتسملانمسيلهنأامك
ىلع،ةرهابتاراصتنا،هتيداموهتطاسبببسب،ةعفترمةيميظنتوةيوبعت
ءاخروعلس،تاوزغوتاحوتف:ىلوألاهلحارميف،يداملاويونعملانييوتسملا
ةطيسبةيدامةينالقعتافسلف،ةعئارنونف،ةيبرغلابوعشللةيدامةحارو
رهظتديعبلاىدملاىلعنكلو(.ةيلاعةرشابمةيريسفتةردقمتاذةحضاوو
يقيقحلاةثادحلاوةيناملعلاخيراتنأىلإبهذأاذلو،)ةفلتخملالكاشملا
ةينيورادلاةثادحلاةموظنمتلخدنأدعب1965ماعدعبهتباتكنكمي
.ةريخألااهلحارم



هتاماهسإو،يلاينولوكدعباملاديعسدراودإباطخلديدشلايمارتحاعم:ج
تالوقملايدحتيف،يبرعلاملاعلايفًاصوصخ،حضاوهرثأو،عيمجللةفورعم
لظينكل،يمالسإلاملاعلاصوصخبوقرشلاصوصخبةدئاسلاةيليلحتلا
كرحتييذلازيحلانأرابتعابهباطخقاطنجراخنوكيدقزيحكانه
ديعسدراودإركفنأ،لاحلاةعيبطب،ينعيالاذهو.يبرغلازيحلاوههيف
هضيضقوهضقبدُرينأنكميركفمكهنأوأيديلقتلاىنعملابيبرغركف
يناسنإلاويبرغلازيحلايفكرحتيً،اضيأهنكل،يبرغلايراضحلاجذومنلاىلإ
.يبرعلازيحللزواجتملا

جذامنلانعفلتخيضافضفيليلحتجذومنوهلباقملابهحرطأام
ةيببسلا"جذومننيبةدشبحجرأتتيتلاوبرغلايفةدئاسلاةيليلحتلا
طبتريثيحوً،ايمتحًايوضعًاطابتراةجيتنلابببسلاطبتريثيح،"ةبلصلا
ملاعلانوكيثيح"يرذلاجذومنلا"نيبو،اهسفنةقيرطلابءزجلابلكلا
يفزكرميأدجويالثيحو،رخآلاباهنمدحاوللةقالعالءازجأنعةرابع
.ءزجلاولكلانيبو،ةجيتنلاوببسلانيبةيرورضةقالعدجوتالوملاعلا

جذومنلوألابينعأو.يدامينالقعاليناثلاو،يدامينالقعلوألاجذومنلا
اميأ،"ةديدجلاةيلايربمإلاو،ةثادحلادعبام"جذومنيناثلابو،ةيلايربمإلا
يدرفلازيحلاراكنإيفكرتشيامهالكو"ديدجلايملاعلاماظنلا"ـبىمسي
درياللعفبنايتإلاىلعوهعقاوزواجتىلعناسنإلاةردقمو،يناسنإلا
.ةيداملاةكرحلاىلإةرورضلاب

راشأيتلاةيرامعتسالاةلاحلادوجوعمهنإلوقلااننكمياذهنمًاقالطنا
ناسنإلانأتبثتيبرعلاملاعلايفتاكرحكانهنأالإ،ديعسدراودإاهيلإ
ريغيلو،عدبيلهيفشيعييذلايلايربمإلاعضولازواجتىلعرداقيبرعلا
ىتحتارشؤملالكف،ةضافتنالاوهاذهىلعليلدربكألعلو.خيراتلاراسم
،اوحجندقنييليئارسإلانأو،عجارتلاوةميزهلاىلعلدتتناكاهمايقةعاس
حستكتةضافتنالاىرنانباذإو.ةينيطسلفلاةدارإلاىلعءاضقلايفً،امامت
وأنيرهشدعبالإثدحاماوكرديملنييليئارسإلانأةجردىلإ،عيمجلا
ةمواقملايفًاديدجًاجذومنتعدبأدقةينيطسلفلاةيرشبلاةلتكلانإ.ةثالث
نايصعلايفيدناغبولسأنعوةيديلقتلاةحلسملاةمواقملانعفلتخي
اهو.قارعلايفةمواقملااهدعبوىصقألاةضافتناتءاجمث.يملسلايندملا



تخاشيتلاةيلومشلامظنلاطاقسإلواحيوظقيتسييبرعلاعراشلااذوه
.دابعلاىلعتقيضودالبلاتدسفأو

ةيمالسإلاةلودلافً.اضيأةليحتسمتسيلاهنكلةلهستسيلةلأسملا:ج
ً.ادوجوميحورلارصنعلالظنكلًادجةبكرمةرادإ،ةمخضةلودتناك
يذلا،يلهألاعمتجملاةركفثعبيه،اذهزاجنإتايلآىدحإنأدقتعأ
لماعتتنأنكميالةيزكرملاةلودلانأيسنتال.يندملاعمتجملانآلاىمسي
ىلإءيشلكليوحتةرورضينعيامم،ةيطمنلاةمخضلاتادحولاعمالإ
اهدوجونألةيفيكلاوةيحورلاةيدرفلابناوجلاداعبتسامتيثيحبمك
ىلعةيزكرملاةطلسلاةضبقانككفاماذإ.ةيزكرملاةرادإلاةيلمعلقرعي
نكميمثنمو،امدحىلإاهسفنباهسفنمكحتنأاهنكميساهنإففارطألا
نمةريثكبابسألطقسيتييفوسلاداحتالا.يفيكلاويحورلابناجلاةداعتسا
ىلإةيتييفوسلاتاليودلالكتلوحيتلاةمراصلاةيزكرملاةرادإلااهمهأ
لخادةلوهسبملاعلاةرادإنكميماقرألاقيرطنعهنأيسنتالو،ماقرأ
نملاكشأىلإلصوتننأنكمملانمهنأىرننحن.ينالقعيدامجذومن
دقتعأو.ةيلهألاتاعامجلاوةيلحملاتاعمتجملاقيرطنعديشرتلاوةينالقعلا
ةينثإلاوةينيدلاتاعامجلالكاشملحنكميراطإلااذهيفًاضيأهنأ
ةمظنألاببسبلكاشملاهذهتدجوأيتلايهةيزكرملاةلودلاف،ةفلتخملا
،سانلالكلحلصيدحاومكاحمماظن،دحاويميلعتماظن:اهترقأيتلا
ةيلحملاتارادإلاوتاعمتجملاليعفتقيرطنعنكلو.ةدحاوةيموقزومر
جيسننمءزجمهو،طابقألاوأ،نييبونلانمةوخإلاضعبلًالثمنكمي
نعربعييذلايميلعتلاويئاضقلامهماظنمهلنوكينأ،يرصملاعمتجملا
.مهتيصوصخمرتحيهتاذتقولايفهنكلو،يبرعلايرصملامهنطولمهئامتنا
راطإيفمهجمدمتيسهنأينعيامنإوعمتجملانعمهتلزعينعيالاذه
.ةضافضفلاةدحولاهيمسأام



وهو،يداملايفسلفلاباطخلالثم،ةديدشةيبذاجاهلةثادحلا:ج
،سمخلاساوحلا:ةسوسحموةرشابملئاسملهجوتيهنألحيرمباطخ
ةلهستاباجإمدقيو،اهبءافولاةيفيكوةيداملاتاجايتحالاوتابغرلا
يألوانتىشاحتيجذومنلااذهف،ةيحطستناكنإوةعيرستاريسفتو
.فدهلاوةيوهلاوىنعملاةيضقلثمةقيمعةيناسنإتايلاكشإ

نأهنكميفقثمىلإناسنإلالوحتةيداملاةفسلفلانإً،احزاملوقأامكو
هرابتعابهريسفتنكمييناسنإوهاملكف،ةعرسبوعوضوميأيفيتفي
ةفسلفلانإ.)ةيسنجوةيبصع(ةيدسجعفاودوأةيداصتقاعفاودنعًاريبعت
ىلعلهسلانمو،ةيبذاجلانوناقلالخنمناسنإلاعملماعتتةيداملا
علطتيىتحوأموجنلاىلإدعصينأىلعلحولايفطقسينأناسنإلا
.كلذىلعدعاسيةيبذاجلانوناقنأل،ءيشلهسألحولايفطوقسلاف.اهيلإ
،ةصاخةيبذاجاهلكلذلوً،ايئارجإوًايركفرومألاطسبتةيداملاةفسلفلاو
دجتكنأل،ةلهستادابعاهلنأدجنثيحةميدقلاتاينثولالثمًامامت
امكهتلكأكبجعيملنإو،ةرشابمتابلطهنمبلطتو،هدبعتكمامأكهلإ
ًامويعاجفرمتنمًاهلإدبعيناكثيح،ةيلهاجلايفرمعانديسلعف
نوناقعملماعتتةفيطلةهلآ،ةيداملاةفسلفلالثمةينثولاةهلآلاو.هلكأف
هسفنراطإلايفرودتةيبرغلاةثادحلاو،ةيسحلانيناوقلاورشابملاةيبذاجلا
تازاجنإةيبرغلاةثادحلاتققحاذهبناجىلإو.ىربكلااهتيبذاجانهنمو
تازاجنإلاهذهنمًاريبكًابناجنأترشأامكنكلو،يبرغلاناسنإللةمخض
.يلايربمإلابهنلابةقالعهل

ةيئانثبظافتحالايفتحجنةيبرغلاةراضحلانأىلإكلذكترشأدقو
ةايحلاةنملعوثيدحتمتثيح.1965ماعىتحرشبلاةايحيفةبصخ
ةطبضنمتلظةصاخلاةايحلانكلو.ةميقلانعةلصفنماهلعجوةماعلا
لكشباهتنملعمتةيحيسمميقوأةيحيسملاميقلانمةعومجمبةموكحمو
يبرغلاناسنإلالظوسفانتلاوعارصلالاجمتحبصأةماعلاةايحلاف.يحطس
هلعجامم،عابشإلاءاجرإوهتابغرءالعإىلعًارداقًاطبضنمهتاذتقولايف
ً.اجتنمً"احلاصًانطاوم"



ليبسلااهنأىلعاهسفنميدقتيفةيبرغلاةثادحلاةموظنمتحجندقو
)صوصخلاهجوىلعيكيرمألاو(يبرغلامالعإلاماقو.ةيضرألاةداعسلاىلإ
.ةيؤرلاهذهلجيورتلل

نمعونلااذهلةيناسنإلاوةيعامتجالاتانيمضتلاكردننأدبال،معن:ج
يعامتجالانمثلاكردننأبجيامك.لككةينيورادلاةثادحللوةيلستلا
عارتخاةرايسلاوأةيئابرهكلاةجالثلالثمًاعارتخانأىرأاذلو.عفُدييذلا
نأفرتعننأًاضيأانيلعنكلو.ةحارلابابسأنمًاريثكانلرفووزاتمم
حاتفمءرملاريديامنيح.ىربكلاندملايفثولتللردصمربكأيهةرايسلا
لورتبلارابآامنإوبسحوةرايسلاكرحيالهنأكردينأهيلعبجيهترايس
ةلماكتمةموظنمينعي،ملاعلاءاحنأىلإهلقنتيتلارخاوبلاوريركتلالماعمو
مهفسانلاةماعامأ،نوريثكنآلاهكردياماذهو،هرسأبملاعلايفكرحتت
تارايسلاوةيويحلاتاداضملالثمملعللةرشابملاجئاتنلابنوحرفيكشالب
هذهةجيتنيرشبلاسنجلاهعفدييذلانمثللكاردإنودتاجالثلاو
.ةيملعلاتافاشتكالا

ةينيورادلاةثادحلاةموظنمليونعملاويداملانمثلانأانلحضتادقل:ج
امعتاساردلاضعبثدحتت:ًالوأيداملابناجلاذخأنلو،ةياغللعفترم
رصانعلايأfixednaturalcapitalتباثلايعيبطلالاملاسأرىمسي
متولهنأىلإبهذتةيئاصحإةمثو،اهلادبتسانكمياليتلاةيعيبطلا
بسكملاباسحيأ(يبرغيعانصعورشميألةيقيقحلافيلاكتلاباسح
لاملاسأركالهتسانعةمجانلاةراسخلاهنمًاموصخمرشابملايدقنلا
دقيبرغلايعانصلاعورشملانأو،رساخعورشمهنأرهظل)تباثلايعيبطلا
عفددقهرسأبيرشبلاسنجلانألرارمتساوحاجننمققحامققح
.ةمينغلاذخأبهدحويبرغلاناسنإلاماقو،نمثلا

،لاحلاةعيبطبو.فيخملكشبديازتلايفةذخآلاتايافنلاةلكشمكانهو
.اهنمصلختللةديكأةقيرطىلإدعبلصوتنمليتلا،ةيوونلاتايافنلاكانه
ةيضرألاناسنإلاةداعسققحينأهيفضورفملانمناكيذلامدقتلانإ
ىلإمئادلامدقتلاةركفدنتستو.بكوكلااذهىلعهدوجوددهيحبصأ



ةعقرنأو،لبقتسملايففرعيسرضاحلاتقولايففرعيالامنأروصت
املكهنأانفشتكااننكلو،لوهجملاةعقرصقانتتسمثنموديازتتسمولعملا
.ربكأةبسنبلوهجملاةعقرتديازتمولعملاةعقرتديازت

ىلع،تلواحيتلاةيكارتشالاةبرجتلااهمهأنمتالواحمةدعتماق:ج
تلواحو،لدعلالثمةيناسنإلاميقلاضعبدكؤتنأ،تايوتسملانمىوتسم
تبعوتساةيكارتشالاةبرجتلانكلو.عمتجملاةكرحليناسنإلادعبلاديعتستنأ
ةيفسلفلااهتيعجرمببسبامبر(ةيبرغلاةيراضحلاةموظنملايفًايجيردت
قاحللاحبصأو،كالهتسالاةدايزلجاتنإلاةدايزوهاهفدهحبصأو)ةيداملا
.يئاهنلافدهلاوهبرغلاب

يهفيبرغلايراضحلاويفرعملاجذومنلليدصتللةماهلاىرخألاةلواحملاامأ
تلقتساىتحهتاوقتبراحورامعتسالاتهجاويتلاينطولاررحتلاتاكرح
.)ليئارسإءانثتساب(ةيناطيتسالابويجلالكتيفُصوةرمعتسملالودلالك
ًاريثكىرخألايهتنبتينطولاررحتلاتاكرحنإفاذهاهحاجنعمنكلو
،مدقتلاةمقوهبرغلانألثمةيبرغلاةيراضحلاةموظنملاتالوقمنم
جاتنإلاهنأبمدقتلافِّرُعو،انتايلاكشإوانلكاشملكللحوههبقاحللانأو
زكرتيتلاةيموقلاةيزكرملاةلودلاموهفمةمكاحلابخنلاتنبتو،كالهتسالاو
)اهريدتيتلاةمكاحلابخنلادييفيأ(اهدييفتايحالصلاوتاطلسلالك
بخنلاهذهدنعنكيملو.ةلودلاهذهللماكلاءالولااهنأبةنطاوملاتفرُعو
ةرادإنكميهنأدئاسلاروصتلاناكاذلو.ةثيدحلاةلودلاةيبيكرتىدملكاردإ
نأامك.دحاولابزحلاوأميعزلااهدوقيةريغصةبخنلالخنمةلودلا
رصقأيفلوقعميداصتقاومنقيقحتيفاهنمةبغر،لودلاهذهنمًاريثك
بولسألاتنبتوةيطارقميدلاتاءارجإلانمًاريثكتضهجأ،نكممتقو
رطيستةيطوبطخأةيطارقوريبو،مكاحدحاوبزح:ةلودلاةرادإيفيتييفوسلا
ةضراعملاتاوصأىلعتضقةينمأتاسسؤمو،ةايحلابناوجلكىلع
امنإوبسحوةلودلاةسائرىوتسمىلعالةطلسلالوادتأدبمتطقسأو
مدعوةمكاحلابخنلاسلكتىلإىدأيذلارمألا،تايوتسملاعيمجىلع
ىدأيذلا،ةديدجلالايجألانمةحلاصلارصانعلامضقيرطنعاهديدجت
.نطولاحلاصمنوداهحلاصممدختيتلاحلاصملاتاعامجومنىلإهرودب
)نويلاربيللاونويمالسإلانويسكراملا(ةيسايسلاتاهاجتالاعيمجنأظحاليو



يراضحلاويفرعملاجذومنلاوةميقلانعةلصفنملاةثادحلاتالوقمتنبت
.ةتوافتمتاجردبيبرغلا

ءافتخاينعيثيدحتلارهوجوهيذلا،يداملاراطإلايفديشرتلا:ج
عزنو،نوكلازكرمنمناسنإلاةحازإو،ءايشألاوناسنإلانيبدودحلا
يعيبطلاناسنإلارهظي،ناسنإلا/ةعيبطلاةيئانثنمًالدبوً.امامتهنعةسادقلا
ةمثو،ةداملانمأزجتيالءزجيأ،يداملا/يعيبطلاناسنإلاوهيذلا
فّرُعييذلايداصتقالاناسنإلااهمهأنمناسنإلااذهىلعةديدعتاعونت
ًاضيأوهو،ينامسجلاناسنإلاًاضيأكانهو،ةيداصتقالاهعفاودراطإيف
هؤاضعأ-هتدعم-هددغ(ةيجولويبلاهفئاظوراطإيففَّرُعييذلاناسنإلا
نعةيهولألاعزنعورشموهثيدحتلانإفيترورلوقيامكو.)ةليسانتلا
وهوdepinizationproject)تكجوربنشيزيانيفيديد:ةيزيلجنإلاب(ملاعلا
يأنوكلايفدجينأالو،هتاذىتحالوًائيشناسنإلادبعيالأينعي

وأتاسَّدقمدجويال،مثنمو.ينابرفصنىتحوأينابروأسَّدقمءيش
.)يناكملاينامزلا(يداملاىطعملازواجتلةجاحالف،عونيأنمتامَّرحم
لكلرقتسموهملاعلااذهو،هزواجتياليداملاهملاعيفدجويناسنإلاف
اذهلةيقطنملاجئاتنلايترورانلِّنيبيمث.اهتفرعملجاتحييتلانيناوقلا
ةركفداعبتسابيفتكتنلةثيدحلاةيناملعلاةراضحلانإ«:هلوقبفقوملا
ةيناسنإلاتاذلامجاهتسامنإو،يرذجلكشباهريسفتةداعإبوأةسادقلا
قحللتاذلاسيركت"ةركفمجاهتسيهف.ةقيقحلاردصماهنأىلعاهسفن
ردصمنأِّنيبتسامك،"تاذللةقيمعلاتاجاحلاقيقحت"وأ")ةقيقحلا(
ينمزثداحنئاكناسنإلاو،ناسنإلاوهامنإوًازواجتمًالكسيلىنعملا
.»ةقيقحللًاديجًاردصمسيلهنإيأ،هانتم

يذلالبقتسملابناميإو،مدقتلابيدامينالقعناميإوهثيدحتلا:ج
مدقتلانكلو.ديحولاودحاولارايعملاحبصأيذلا،مدقتلاهيفققحتيس
ًاقالطناو.تابثلاطوقسينعياموهو،اهلةياهنالةرمتسمةكرحدرجم
ةيدقنةيلمعبموقيسلقعلانإف،ةيداملاةينالقعلاةثيدحلاانتيضرأنم
امالإخيراتلانملبقننلوةيفاقثلاانتاثوروموةيلقعلاانتاملسملةمراص



"نامزلا"فِّرُعتةيداملاةيثيدحتلاةيؤرلاو،ةيداملاوةيلقعلاانجذامنعمقفتي
ةمالعو،اهلىنعمالةروريصو،ةدرجمتالوقماهنأب"انهونآلا"و"ناكملا"و
نايوتحيامهنألامهفرعتالوتاذلاوأخيراتلالبقتالاهنكلو،انتيدامىلع
ةيداملاةينالقعلاانجذامنيفامويداملاانعقاويفامرياغتميقلًانوزخم
نايسنوه)نيرخآويترورىلإةبسنلاب(ثيدحتلانإف،اذهىلعو.اهادحتتو
نأدعبةيخيراتلاهتركاذنمناسنإللديرجتهنإيأ،تاذلاوخيراتللطشن
قبيملو،ةيناسنإلاتاذلابرضمت،اذكهو.نوكللزكرمكهتناكمنمدرُج
ةركاذلاالوعقاوللعدبملاكاردإلاىلعهتردقمال،ءيشناسنإلانم
ةياغنمناسنإلالَّوحدقيثيدحتلاعورشملانأورغال،اذلو.ةيخيراتلا
قوسلاوأةيزكرملاةلودلالثم،ثيدحتلاتايلآنمريثكةمثو.ةليسوىلإ
تاجاحعابشإلثم،ةيناسنإلافادهألانعلقتست،ديشرتلاوأةيموقلا
ىلعنميهتوتاياغحبصتل،خلإ...هلنمألاوةيافكلاقيقحتو،ناسنإلا
.اهلنعذينأهيلعوناسنإلا

ىلعرداقريغيداملالقعلاف،ةطقنلاهذهدنعفقوتيملرمألانكلو
لكلاةركفبرضمتاذلو،ةيدامتسيلوةدرجميهف،تايلكلاباعيتسا
هتاذيعوضوملاعقاولانإلب،ريغتملايداملاعقاولاليصافتلزواجتملاتباثلا
روظنملانم،عقاولاف.ةلويسلاةلحرميفلخدوهتبالصدقففهبيوذتمث
ةتباثلاةفصلاوهريغتلاف،مئادريغتوةمئادةكرحةلاحيف،يثيدحتلا
وهيثيدحتلاركفلافدهنإلب.ناكملاونامزلانجس،انملاعلةديحولا
قحدجويهنأبناميإلانموتاقلطملاراثآنموتابثلانمناسنإلاريرحت
رومألالكف،تابثلانمردقبمستتةقيقحدجوتهنأبو،هسفنلوهسفنيف
وهكرحتملايعوضوملاعقاولاو.ةكرحةلاحيفاهنألاهلةسادقالةيبسن
وأةيفرعمتاقلطمالوتباوثال،هبكاسمإلاالوهدصرنكميالعقاو
.نيترمهسفنرهنلايفمحتستنأنكميالتنأف،هيفةيقالخأ

،ةرانتسالاةكرحوةركفيفنماكلاجذومنلااوفشتكانوركفملاءالؤه:ج
تاذلانمٍّلكىلعسرشلاموجهلااوظحالدقل.ملظمويكيكفتجذومنهنأو
لوصوللةلواحميأىلعو،كسامتملاتباثلاعوضوملاىلعو،ةكسامتملاةتباثلا
هيخألبئذناسنإلانإزبوهلاق،ةيادبلاذنم.ةزواجتمةتباثتايلكىلإ
فشتكاهنإيأ،عيمجلادضعيمجللعارصةبلحوهعقاولانإو،ناسنإلا



نمريثكهعبتويثيدحتلاعورشملالخادكيكفتلاةموثرجةيادبلاذنم
لثم،امهيلكوأعوضوملاوأتاذلاامإنوككفينيذلانييداملاةفسالفلا
ً،امامتةيناسنإلاتاذلانوككفينيذلاةسنرفيفنييداملاةفسالفلاوازونيبسإ
،عوضوملانوككفينيذلا)يلكربومويه(نييلاثملاونييبيرجتلاةفسالفلالثمو
يقالخألاانكولسنأو،ةيقالخأتاقلطمدجويالهنأىلإبهذيذلاماتنبو
نأىلإبهذيذلانيورادمث،ةذللاوةعفنملاراطإيفًايدامهريسفتنكمي
ملاعرخآلاوهناسنإلاملاعنأىلإو،عارصوروطتوةكرحةلاحيفملاعلا
هنإو،ةكرحلانيناوقلالإتابثالهنإلاقيذلاسكرامو،عارصوةكرح
هجوىلعيداصتقالارصنعلاىلإويداملاعقاولاىلإناسنإلايعودرنكمي
انيعوالنإو،انيعوالهمكحيعقاوللانكاردإنإلاقيذلاديورفو،ديدحتلا
كردنالاننأىلإًاضيأبهذيذلاو،سنجلالثمةملظمىوقهمكحت
نإلاقيذلاجنويو،ةقيقحلاهنأانلىءارتياموههكردنامف؛ةقيقحلا
تدكأيتلاةيعيبطلامولعلاةروثتءاجمث.يعمجيعوالوهانيعوال
.هزواجتةلاحتساويعوضوملاعقاولادصرةلاحتسا

نمةعومجمالإوهنإناسنإلاف(ًايجولوطنأناسنإلابرضمت،اذكهو
يأكولسنعهكولسيففلتخيالةيسنجلاوةيداصتقالاوةيداملاعفاودلا
همكحتامنإوًاينالقعسيلعقاوللناسنإلاكاردإف(ًايفرعمو)مجعأناويح
عقاولاةركفلةبرضديدستمتو.)ةيمسجلاهؤاوهأوةيداصتقالاهحلاصم
عمتجملاوأةعيبطلايفتابثالذإةيقالخألاوةيفرعملاةيقلطملاويعوضوملا
نملكءافتخايأ،مئادعارصورمتسمريغتوهامنإو،ةيناسنإلاتاذلاوأ
.ةيداملاةعيبطلاوةيناسنإلاةعيبطلا

ىنعملانعجذومنلاةيحاننمثحبييثيدحتلاعورشملانكلو:س
،زييمتلاىلعرداقلقعوةلقاعتاذدوجوضرتفيامك،هدوجوضرتفيو
اننكميةديشرةغلدوجوو،امهنيبةيلماكتةيئانثوةعيبطلايفماظندوجوو
ضرتفيو.ةيلكةقيقحىلإلوصولالجأنمراوحلاولصاوتلااهلالخنم
نمةيلاعةجردو،ةتباثةيقالخأوةيفرعمتاموظنمدوجويثيدحتلاعورشملا
يعونمديزتةفرعمباندوزيخيراتلانأبًاناميإو،امةيرايعمو،نيقيلا
؟كلذكسيلأ.مدقتلاىلعهدعاستوناسنإلا

ةيملعلاةيحانلانمهنكلو،ةيرظنلاةيحانلانميقيقحاذه،معن:ج
ةثادحلادعبامةغلبو،تاسَّدقملاوزواجتلاوتابثلاوتاقلطملاروهظينعي
كردأدقو.ىمظعةيناسنإةصقوةيلكةقيقحةمثنأينعياذهنإف
ينعتاهنإيأ،اقيزيفاتيملاوزواجتلابةطبترمةيلكلاةقيقحلانأًامامتهشتين



يههذهنإلاقف،ىرخأةرمزواجتملالولدملاوسَّدقملاوينابرلاةدوع
لوقعمريغرمأاذهنكلو.هتافونالعإدعبىتح،انملاعيفهلإلالالظ
تاحورطألوبقنمصانمالراطإلااذهلخاديفف،يدامراطإلخاد
دوجوملاناسنإلاريصموهاذهف،هلإلالالظفرعتاليتلاةملظملاةرانتسالا

لمألاو.هلالظيفكحمتلليعادالو،هلإلاتومدعبوناكملاونامزلايف
عضولوبقىلعرداقريغنابجلمأوهو،كحمتلااذهوهيثيدحتلا
ةيفرعملاتاموظنملاهذهو.رمتسملاريغتلاوةيداملاةروريصلاملاعيفناسنإلا
.ةعيبطلاءانبأنمءايوقألاىلعءافعضلاةرماؤميهةينالقعلاةيقالخألاو
وأكحضلافرعتاليتلاةعاجشلاةوقلاةفسلفهشتيننلعأ،اذهلكل
لخادالو،عوضومالوتاذالدجويالهنأل،ءافعضلابثرتكتالوءاكبلا
الوسَّدقمالو،لولدمالولادالو،نطابالورهاظالو،جراخالو
عارصامنإو،ةقيقحالوقحالوقئاقحالو،مارحالولالحالو،سَّندم
ةفسلفراطإيفو.ةيعيبطةيدامةقيرطبمسُحيةملاظةملظمىوقنيب
ببسلاطبرتيتلايهةوقلاةدارإنإذإةيلصاوتةغلدجوتال،ةوقلا
،ملاعلايفةلويسلاوأكسامتلاأدبميهحبصتولولدملابلادلاوةجيتنلاب
اليتلاةيداملاةيدحاولاةفسلفيههذهو.ىنعماللاوأىنعملاردصمو
يدؤتيتلاو،ناكملاونامزلالخادناسنإلايهانتدكؤتيتلاو،دحأاهزواجتي
لكيأ(اهتاذةيداملاةيعجرملالببسحوةيناسنإلاةيعجرملاالءافتخاىلإ
زييمتلافرعتالةكرحلاوةكرحةداملاف،زكرمدوجوركنتيتلاو)تايعجرملا
هشتينناكو.مدعلاوةميقلانيبوىنعمالوىنعمنيبوشماهوزكرمنيب
يداملالكلانمصلختلاو،هذههلإلالالظةلازإلهتوعدنأًامامتكردي
نكتمل،ةيبرغلاايجولوطنألاساسأ،عوضوملاوتاذلانملكنمو،زواجتملا
يثيدحتلاعورشمللةيفسلفلاروذجلايفةنماكتناكامنإوهراكفأتانبنم
.يداملاينالقعلا

لكةيداموةيناكموةينمزديكأتنعردصييداملاينالقعلاثيدحتلانإ
ينالقعلاديشرتلاتايلمعل،ناسنإلاكلذيفامب،ءيشلكعاضخإو،ءيش
تققحتةيلاتتمثيدحتلاةيلمعو.ةمراصةينالقعريياعمراطإيفيداملا
ةيدحاوللرمتسملاويجيردتلادعاصتلاينعياذهيجيردتلااهققحتوً.ايجيردت
ةفسلفلانعًارمتسمًاعجارتةمثنإف،اذلوً.امامترطيستنأىلإةيداملا
تابثلابناميإلانعو،ةعيبطلاوناسنإلاةيئانثنعو)ةينامويهلا(ةيناسنإلا
لكلةيفصتو،ةيداملاةيدحاوللدرطمدعاصترمألاعقاويفوهو،زواجتلاو
نيب(يقالتلاىمسياملعلو.تابثلاوتايوهلاوتايصوصخلاوتايئانثلا



ةحازإو،ةيمكلاوةيطارقريبلاجذامنلاةنميهو،)ةيكارتشالاوةيلامسأرلامظنلا
نعةسادقلاعزنو،بارتغالاو،ؤيشتلاو،دييحتلاو،علستلاو،زكرملانعناسنإلا
ماظنلاو،ةيرشبلاةعيبطلاىلعموجهلاو،يناسنإلارهوجلاراكنإو،ملاعلا
تافارحنادرجمسيلواهسفنةرهاظلانعريبعتوهخلإ...ديدجلايملاعلا
.هرهوجنعوثيدحتلاراسمنع

كاردإلايهmodernization)ثيدحتلالباقميف(modernismةثادحلاو
مستتةعجافللاهكاردإعميهو،ةيلمعلاهذهليثبعلايواهلملايواسأملا
وهف،ةلماكلاةلويسلاو،لماكلاكيكفتلاو،ةثادحلادعبامامأ.ةبالصلاب
ةفسلفلانأو،ةدامءيشلكنأىلإلصوتلامتيذإ؛ةطقنلاهذهلققحت
يفامب،هرسأبملاعلانأو،ثبعوملحةئيضملاةرانتسالانأو،مهوةيناسنإلا
ةداملالثم(ةكرحةلاحوةلويسةلاحيف،ةيرشبلاةعيبطلاوناسنإلاكلذ
عِّبُطينأوً،ايتامجاربنوكيلفيكتينأناسنإللردجألانأو،)ىلوألا
دعباموةيناسنإلادعباموةيجولويديإلادعبامرصعوهاذه.ةيرايعماللا
ةلويسلاهيفحستكترصع؛خيراتلادعباموةقيقحلادعبامواقيزيفاتيملا
رمدتو،اهتاذةيبرغلاةراضحلاكلذيفامب،تاراضحلالكةيفسلفلا
.اهتايصوصخ

"يمحارتلاعمتجملا"اتلوقميليلحتلاكمجعميفتالوقملامهأنم:س
اننيعتةيريسفتةردقمنيتلوقملانيتاهلنأربتعتله،"يدقاعتلاعمتجملا"و
ةيفيكىلعمأةينيورادلاةثادحلاروهظوةيبرغلاتاعمتجملاروطتمهفىلع
؟اهليدصتلا

،اهلكةثيدحلاتاعمتجملاروطتريسفتيفةيمهأامهلنأدقتعأ:ج
قلطنييذلا)ةيناسنإلا)humanismموهفمبتأدبةثيدحلاةيبرغلاةراضحلا
اياقبنمدعييذلا،يمحارتلاموهفملاوهاذهو،لككةيناسنإلابناميإلانم
حبصأف،يرصنعركفىلإلوحتيبرغلايناسنإلاركفلانكل.ىطسولاروصعلا
هدحووههنأنلعأو،ملاعلازكرموه،لككناسنإلاسيلويبرغلاناسنإلا
ىلإتلوحتhumanismةيبرغلاةيناسنإلانأظحالنمثنمو،نوكلازكرم
نميهوةكرتشملاةيناسنإلاكاردإومحارتلاطقاستو،روفلاىلعةيلايربمإ
يفدقاعتلاطمنداسو،محارتلللاجميأكرتياليذلايداملاركفلا
ىدمروظنمنمرخآللبعشلكورخآللناسنإلكرظنيثيحتاعمتجملا
ينامويهلايناسنإلاركفلانمةياغللةريصقةلحرمدعبو.هتوقىدموهعفن
تأدبو،ةيناسنإلليداعملايرصنعلاويلايربمإلاركفلارهظةضهنلارصعيف
فالسلاورجغلاودوهيلامثرمحلادونهللةيعامجلاةدابإلاتايلمع



.نييناشيشلاونيينسبلاونييمانتيفلاو
،ةيلامعتساةدامملاعلانأىرتةثادحيأ،ةينيورادلاةثادحلايههذه

هحلاصمةمدخل،هرسأبنوكلاريخستىلعرداقلاوهىوقألاناسنإلانأو
ةيناسنإلاةثادحلافتختملاذهعمنكلو.ءاعمجةيناسنإلاةمدخلسيلو
نأكردتيتلاوً،ازكرملككةيناسنإلانملعجتيتلاةثادحلايأ،قلطملاب
ةحلصملفظوتنأبجياهيلعاموةيضرألاةركلانأو،دراوملادودحمملاعلا
ةمئاقةيؤرلاهذهتلظ.هدحويبرغلاناسنإلاةحلصملسيلواهلكةيناسنإلا
تاكرحلاىوتسمىلعرهظتتأدبةريخألاةنوآلايفو،ركفلاىوتسمىلع
تالواحم،يبرغلاملاعلايفةرثكبترشتنايتلارضخلاتاعامج:ةيسايسلا
لك.ةشحوتملاةيلامسأرلاوةملوعلاةهباجم،قارعلليكيرمألاوزغلليدصتلا
،ةميقلانعةلصفنملاريغةيناسنإلاةثادحلاهذهنعربعتتاكرحلاهذه
!اهنأشبضوافتلاوأاهؤاغلإنكميالةقلطمةميقناسنإلانأىرتيتلا

بيرغتلاويبرغلاطمنلاىلعثيدحتلاةاعدفةيبرعلاتاعمتجملايفامأ
يدانيمهباطخناكاذلو،ةيناسنإلاةثادحلاوةينياورادلاةثادحلانيباوزيميمل
راطإيأنودنميعانصلاملاعلايفجامدنالاو،ةميقلانعيلختلابًامئاد
تاكرحرهظتتأدبتاينيتسلاةياهنذنمنكل،يناسنإوأيقالخأ،يعجرم
يدانت،لاثملاليبسىلعةيبرعلاةيموقلاةكرحف،ةينيورادلاةثادحللةئوانم
قالخألانملعجتةثادحبنويمالسإلايدانيو،مهيثارتلانأىرتةثادحب
يتلا،ةينيورادلاةثادحلانيبهسفنضقانتلانأىنعمب،ةيعجرمةيمالسإلا
نوكيلحلصيمحارتلاىلإدنتستيتلاةيناسنإلاةثادحلاو،دقاعتلاىلإدنتست
ةيبرغلاتاعمتجملاىلإةبسنلابةيلاعةيريسفتةردقمهلًايريسفتًاجذومن
.كلذكةيمالسإلاوةيبرعلاتاعمتجملاىلإةبسنلابو

ميقلاطقسييذلاةيدامميقلزيحتملا"يناربلا"ناسنإلاهيمستام:س
ةحاسمةيأف،رطيسملاوهيناسنإلانماضتلاومحارتلاوةرسألالثم"ةيناوجلا"
عم،اهنمةريغصلاىتح"يناوجلا"سجاوهل"يناربلا"اذهاهكرتييتلاكلت
نمريثكوانمولعوانفراعمءارونماكلاجذومنلاوهلوألانأةظحالم
؟انفقاوم

يداملاويدامجذومنوهانيلعنميهملايبرغلايراضحلاجذومنلا:ج
ةيدامريغاياضقيهفةياغلاوفدهلالثماياضقامأ،ساقيامعملماعتي
زافلتلانألهدحوهلكرتتدعتملهذهىتحو،هغارفتاقوأيفدرفللكرتت
روهظىلإتدألماكلاهبشلكشلابةيداملاتافسلفلاةنميهو.اهمحتقي
ةعرسلثم)ةماعلاةايحلايفةصاخ(اهسايقنكمييتلاميقلانمةعومجم



مدقتلاىلعنوملكتيمهنإتلقامدنعهينعأاماذهو،جاتنإلاةءافكوءادألا
ناسنإلاةيجاتنإلثم،"ةينارب"ريياعمًاضيأاهتيمستنكميوةيدامريياعمب
ةيفيكميقبثرتكياليمكرايعموهو،اهجتنييتلاعلسلايفةرصحنملا
فتاهوزافلتهيدلوةرايسواليفكلميصخشلاناكاذإًالثمف.ةداعسلالثم
ناسنإلااهعمسييتلايناغألانعدحألأسيملنكلً،امدقتمنوكي،لاقن
ىوساهمظعميفدجوياليتلاو؟اهدهاشييتلامالفألاةيعوننعويبرغلا
وأيقالخأراطإيأجراخةعيبطللةقراخلاثادحألاوأةميرجلاوفنعلا
هذهيبرغلاملاعلالأسيمل؟مدقتمصخشصخشلااذهلثمله!يناسنإ
ىلعًالجرعضينأبرغلاحجندقل؟"ةيناوج"ةلئسأةطاسبباهنألةلئسألا
دعاصتلاعم،هترسأعملجرلاىقبينأيفحجنيملهنكلو،رمقلاحطس
.باجنإلاوجاوزلانعماجحإلاوقالطلاتالدعملفيخملا

نأدقتعأو،ىرخأةرمةرسألاثعبنعثيدحنآلابرغلايفدجوي:ج
.عمتجملاعاقيإ-لخدلا-تويبلا-عراوشلا:ةيداملاةينبلاببسببعصكلذ
نييرصملانميألثمو،ةينروفيلاكيفشيعييرصمقيدصيل:ًالثمطعنلو
دعبهعميقباذإهنبانأفشتكاهنكلو،هنباهعمشيعينأدويناك
نأرطضامثنمويبيرضءافعإىلعلصحينلفةرشعةنماثلانس
ةينبلانإ.يبيرضءافعإىلعنبالالصحيلهراوجبًاريغصًالزنمهنباليرتشي
.ةرسألاءانبةيلمعيفًادوؤكةبقعفقتاهسفنةيتحتلاةينبلاوةيبئارضلا
لكشيهنكلوءرملاهيفنطقيًاناكمنوكيدقةدحتملاتايالولايفلزنملاف
ىلعيكيرمألاناسنإلانأكلذىلإفاُضي.يكيرمألاناسنإللرامثتسامهأ
ىلعلصحوهلخدنيسحتلةصرفدجونإهتماقإناكمريغيلمئاددادعتسا
لكشبتويبلاءارشوعيبةيلمعرمتستمثنمو،رخآناكميفةفيظو
نأو،رارقتسامدعنعثدحتن،تويبلاعيبنعثدحتنامدنعو.مئاد
لثمىرخألماوعىلإةفاضإ،اهبرجاتيوةعلسيفشيعيكانهناسنإلا
نملعجياذهلك،ةيدرفلاةذللاوحنداحلاهجوتلاوتاذلالوحزكرمتلا
ثحبأتنكاذإ:نييكيرمألايئاقدصأللوقأامًامئادتنك.ةرسأءانببعصلا
ملنإ،ليللافصتنميفخرصيًالفطبجنأفيكفيتذلنعويتاذنع
نكميالبحلااذهلثمو.يسفنليبحقوفيهلميظعبحيدنعنكي



هذهيفوهو،يتذلويتاذزواجتيءيشبناميإلالالخنمالإيتأينأ
.ةمومألاوةوبألابيناسنإلاساسحإلاوةرسألاةلاحلا

ةثادحللةملظملابناوجلاهذهنييبرغلانيركفملانمريثككردأدقو
"ةيقالخألاةمزألا"و"ىنعملاةمزأ"و"ةثادحلاةمزأ"لثمتارابعف،ةينيورادلا
.كاردإلااذهيمانتىلعلدتو،يبرغلاعامتجالاملعيفرتاوتتتارابعاهلك
ركفوةشحوتملاةيلامسأرلاوةملوعلايضفارركفنأشهنأشِْرضُخلاركفو
ةملوعريوطتىلإوةميدتسملاةيمنتلاىلإةوعدلاو،تروفكنارفةسردم
ناكسددهتيتلاةينيورادلاةثادحلاضفرلتالواحماهلكيه،ةيمحارت
ةينيورادلاةثادحللهدقنلاجميفو.ناسنإلاةيناسنإددهتو،ةيضرألاةركلا
دضيهانرصعةكرعمنإ«:)مالسإلاىلإهلوحتلبق(يدوراجهيجورلاق
ًاضيأيهو،ةيراحتناةروطسأيهف،يبرغلالاونملاىلعومنلاومّدقتلاةروطسأ
ميظنت(ةينقتلاوملعلانيبلصفلابمستتيتلاةيجولويديإلادضةكرعم
نم)انتايحىنعمبوتاياغلابرصبتلا(ةمكحلاو،ةهجنم)ةردقلاولئاسولا
رتبتةفرطتمةينادرفدكؤتاهنأبمستتةيجولويديإلاهذه.ىرخأةهج
نفدليفكيًاربقتقلخرمألاةياهنيفو،ةيناسنإلاهداعبأنعناسنإلا
.»ملاعلا

اهنأءاعدابتأدبيبرغلاطمنلاىلعةثادحلافً،امامتكلذيفقحموهو
الإءرملاعسيال«:وكوفليشيمتاملكبتهتناو،ملاعللًازكرمناسنإلاىرت
ناسنإلاىلعملكتينأديريلازيالنملكيفسلفكحضبلباقينأ
لامرىلعشقنلثمناسنإلالحمضيسف،هررحتىلعوهتوكلمىلعو
نميهتنيسوناسنإلانودنمملاعلاأدب،رحبلاجاومأهوحمتئطاشلا
دكأتتامردقبهتوموأهلإلابايغسيلهذهانمايأيفدكأتيامو،هنود
."ناسنإلاةياهن

نكلو،نوكلايفناسنإلاةيزكرمديكأتوهناكةيبرغلاةثادحلادعونإ
تومولب،ناسنإلاتوموحنةثيثحاطخبانلكانبريسيًايخيراتاهققحت
وهةميقلانعةلصفنملاةينيورادلاةثادحلانميناسنإلافقوملاو.ةعيبطلا
ميهافملاةعجارمىلإةيمارلاةلواحملانموةيملاعلاةروثلاهذهنمءزج
.ةثيدحلاةراضحلاىلعترطيسيتلاناسنإللةيداعملا

يفطيمنتلاوحنًاعوزنةمثنأتروفكنارفةسردمةاعدىري:ج



،يساسأرودبتاعمتجملاهذهيفةلآلاموقتنأىنعمبةثيدحلاتاعمتجملا
لاثملاليبسىلع.عيمجلاهيذتحييذلانماكلاجذومنلايهحبصتثيحب
نأىنعمب،ناسنإلاةكرحيفدعصملاورورملاتاراشإمكحتو،بساحلارود
ىلعًاضيأسكعنياذهو،يناسنإلاعاقيإلالحمينورتكلإويلآعاقيإلحي
بلاوقلخاديفيطمنلكشبريكفتلايفناسنإلاأدبينأيأ،ريكفتلاطامنأ
ىلإلاحلاةعيبطبيدؤياذهلك.ةزهاجةيكاردإتالوقموةيظفلغيصو
ةطيسبةيطمنتاروصتهلحملحيلبكرموهامويناسنإوهامشيمهت
ةعلسلاحبصتنأيأ،علستلابىمسياماذهىلإفضنلو.دعبلاةيداحأ
ةيلآلاولب،هتايحيفىنعملاردصموناسنإلامامتهازكرميه)ةيطمنلا(
يذناسنإلانعزوكرامتربرهثيدحانهنمو!صالخلاقيقحتلةيساسألا
ريغهنكل،ةقيقدةيضايرتاباسحيرجينأعيطتسييذلادحاولادعبلا
ةيلقعبركفيوهو،داعبألاةددعتمةيناسنإلارهاوظلاكاردإىلعرداق
سانلاضعبروصتي.حتفنيفبابلايفاهعضتةركذتذخأتنأيأ،ركاذتلا
يناسنإلاعقاولانكل،)2=1+1(نولوقيامكوأطيسبيناسنإلاعقاولانأ
ةفلتخميناسنإلاراطإلايفةطيسبلاةيباسحلاةيلمعلاهذهفً،امامتفلتخم
ددحيامو2وأ5وأ3ةيباسحلاةيلمعلاهذهةجيتننوكتدقفً،امامت
.رخآلااهضعبكردنالواهضعبكردننأنكميبابسألانمبكرمكلذ

ريكفتهلحملحيبكرملايناسنإلاريكفتلانمًالدبهنأوهثدحيامنإ
ةلآلالثمناسنإلانأرشبلاروصتيف"دعبلايداحأًايملعًاريكفت"ىمسييلآ
،ءايشألاىلعقبطتيتلااهسفننيناوقلاناسنإلاىلعقبطتو،ءيشلالثمو
ةجرديفتوافتيمكىلإءيشلكلوحتينأ،"مولعلاةدحو"ىمسياذهو
يضايرلانينقتللعضاخريخألاليلحتلايفورمألاةياهنيفهنكلوهتيبيكرت
ةيناسنإلانيناوقلانمًالدب،ةطيسبلاةداملانيناوقىلإدُريهنإيأ،طيسبلا
.ةبكرملا

يفيداملالقعلا(يتادألالقعلانأتروفكنارفةسردموركفمىريو
طقفرداقوهف،ةيقالخأوأةيدقنةيؤرريوطتىلعرداقريغ)انحلطصم
لثمعقاولاسكعينأىلعرداقو،ةطيسبلاةيضايرلاتاباسحلاىلع
زواجتتةديدجتاروصتحرطىلعةرداقريغةادألقعلانإيأ،بساحلا
،يتادألالقعلااذهنوضفريمه.قيضلاهءاضفويداملاعقاولادودح
.يدقنلالقعلاموهفمكلذنمًالدبنوحرطيو



،ةداملاوءايشألاملاعزواجتىلعرداقلالقعلاوهيدقنلالقعلا:ج
ًابكرمًانئاكًاناسنإهرابتعابناسنإللرظنينأىلعرداقلاو،هيظشتوهرثعبتو
اهرابتعابةيناسنإلاةرهاظللرظنينأىلعًارداق،ةداملاوءايشألانعًافلتخم
زواجتينألةوعداهنإ.ةيداملاةيعيبطلارهاوظلانعةفلتخمةيناسنإةرهاظ
هتاذبًالقتسمًاملاعحبصيوءايشألاملاعزواجتيف،يتادألالقعلاروصقناسنإلا
.ةداملانعةلقتسملاةيلامجلاةيفرعملاوةيقالخألاهنيناوقهل

ةقالعهلسيلو،تاءارجإلالوانتيًايئارجإًالقعيتادألالقعلاناكاذإو
نعلصفنملاديشرتلاتايلمعةرمثوهفىنعملاةركفبثرتكمريغ،فادهألاب
ىريلقعيدقنلالقعلانإف،يداملاراطإلايفديشرتلاعضييذلاةميقلا
.ةياغلاوىنعملاوفدهلاةيضقحرطيوبسحوةليسواهرابتعابتاءارجإلا
موهفمءاروةيرشبلاةعيبطللًانماكًاموهفمةمثنأعقاولايفينعياذه
نأل،ةيئاهنلامهتيعجرميهةيرشبلاةعيبطلاهذهنأو،يدقنلالقعلا
.ةيداملاةروريصلاويداملاحطسلازواجتتةميقلاوةياغلاوىنعملالثماياضق
نعنومجحيتروفكنارفةسردموركفمناكاذإو.تابثلانمردقبمستتو
ةيئاهنلامهتيعجرميهاهنأو،ةيرشبلاةعيبطلاتابثبمهناميإنعحاصفإلا

ةلواحمهذهف،يدقنلالقعلاموهفملمهينبتيفو،يداملالقعللمهدقنيف
يفطوقسلامدعو.يداملاجذومنلادودحلخادءاقبللمهبناجنم
تروفكنارفةسردمءادعأدجنلعفلابو.)يدامروظنمنم(اقيزيفاتيملا
ضعبلاو"ةيقيزيفاتيملاةيناسنإلاAmetaphysicalhumanism"اهنومسي
ةزواجتمةيعيبطةعزن"اهنإيأsupernaturalnaturalismاهنومسي
.ةقلطملاميقلانمةعومجمىلإلعفلابدنتسيينامويهلاركفلا."ةعيبطلل
،ةداملاةكرحبنمؤتًايدامتنكنإ؟ةقلطملاميقلاهذهساسأامنكل
نأبجيامنإوتباوثيأبنمؤتاليأ،تاقلطميأبنمؤتالأبجيف
زواجتىلعرداقلقعًاضيأيدقنلالقعلا.ةيداملاةروريصلايفصوغت
هذهةيعجرميهامنكلو،يئاهنلاىنعملللوصولليظشتملايداملاعقاولا
ةسردمءاضعأدقننإ؟يفسلفلااهساسأامو؟زواجتلاىلعةردقلا
،اذهو،تابثلابناميإىلإدنتسيثيدحلاعمتجمللويتادألالقعللتروفكنارف
يفةيفختماقيزيفاتيماهنكل،اقيزيفاتيملالاكشأنملكش،يدامروظنمنم
تروفكنارفةسردمركفبترثأتدقل.اهسفننعحصفتاللجخةلاح
وهو،ةيداملاريغةيعجرملاةلأسمنمفوخيأهدنعسيلًاملسميرابتعاب
يدقنلاميظعلامهركفلةيقطنملاجئاتنلللوصولانعمهعنمييذلافوخلا
.ةيداملاةثادحلاةموظنمل



رداقبرغلانأنوري،برغلابنيبجعملاةصاخ،نيسرادلانمريثكةمث:ج
ىلعرداقبرغلانأيفكشأًايصخشانأو،لوأبًالوأهئاطخأحيحصتىلع
يكالهتسالاهاوتسمنعىلختيسهنأينعيهثودحنأل،هانمتأتنكنإوكلذ
ىلختاذإو.ملاعلايفةيعيبطلادراوملامجحعمبسانتياليذلاعفترملا
وعدأو-ةوقلاوةذللاوةعفنملالوحرودتيتلاةيميقلاهتموظنمنعبرغلا
لوحرودتةيناسنإرثكأنوكتدقةموظنمىنبتو-كلذثدحينأهللا
يفكشأينكلو،عيمجلاةحلصميفكلذفمحارتلاوفلآتلاونزاوتلاةركف
روطينأملاعلاىلعوعاستالاومقافتلايفةذخآةمزألالاحةيأىلعو،كلذ
.ةليدبةثادح

ةثادحلا.حلطصملايفةحاشمالوعئاشلاحلطصملامادختسانمدبال:ج
.ةميقلانعاهلاصفناواهتوارضواهتيشحولكب،ةينيورادلاةثادحلاينعتنآلا
مدختسأيننأىلع.نورخآلااهمدختسييتلاةملكلامدختسننأدبالنكل
،"ةثادح"ةملكنعىلختأنأنكميال.ىرخأنيماضمبهئبعأمثحلطصملا
نأنوداهنمةدافتسالاواهباعيتسانمدبالتازاجنإاهلةثادحلانأامك
.نكمأنإاهراسمليدعتنمانعنمي

،ةينيورادلاةثادحلالكاشمنيركفملانمريثككردييبرغلاملاعلايف
رظتنينأهيلعو،ركفملاةفيظويههذهوةليدبتاروصتوًاراكفأنوحرطيو
،اهقيبطتلواحتوراكفألاهذهلمحتلةيعامتجالاىوقلاضعبيتأتنأىلإ
نأىلإنوبتكياولظهريغوريتلوف:ةيسنرفلاةروثلايفلاحلاناكامكًامامت
ةروثلاتعلدناوراكفألاهذهتلمحوةمئالملاةيعامتجالاىوقلاتتأ
.ةيسنرفلا



ةروصمسريورضاحلادصريويضاملائرقتسينألواحيركفملا:ج
ىوقزرفييخيراتلاروطتلانأوهثدحيامو.رظتنيمثلبقتسملل
ركفدوجونودىوقلاهذهترهظاذإهنأل،ةركفلاهذهلمحتةيعامتجا
رضاحلاويضاملاأرقيركفملا.ىضوفلامعتسلبةءانبةروثعلدنتنلف
لكوأ،لمعلاميسقتلالخنمعمتجملاف،هتفيظويههذهنأللبقتسملاو
نإِتلقاذإف.ةظحللاشيعتاهعضومكحبفريهامجلاامأ،ةفيظولاهذههل
كانهنوكتنأدبالخيراتلاربعف.كلذكيه،معنِكلانلقةيوبخنةلأسملا
خيراتلاضبنبةقالعىلعةبخنلاهذهنوكتفيكيهةيضقلاو.ةبخن
ةكرحباعيتساىلعًارداقًاركفعدبتف،ريهامجلالكاشمبوعقاولاضبنو
ىلإاهلوحتو،ةلداعةيناسنإةقيرطباهنعريبعتلاوعقاولاةكرحوعمتجملا
.عقاولايفاهقيبطتنكميةيركفةموظنم

ةموظنم،ةيمالسإةيناسنإثيدحتةموظنمريوطتبجي،لعفلاب:ج
موقتالو،كالهتسالاتالدعمدعاصتوةياهنالبورمتسملامدقتلاسيلاهفده
ةعيبطلاعموتاذلاعمنزاوتلاامنإو،ةديازتملاتاعلطتلاةروثساسأىلع
هتاذعمنزاوتمملسملقعاهروطيةموظنم،ةيعامتجالاةلادعلاقيقحتو
نيبنزاوتةموظنم،بلسلاووزغللليميالوهفكلذلو،ةعيبطلاعمو
ةثادح،عمتجملاقوقحوةيدرفلاقوقحلانيبمئاوتو،لدعلاميقوةيجاتنإلا
ثيحنمناسنإلاىلعزكرت،زكرملايههتايناكمإقيقحتوناسنإلالعجت
نإ.يعيبطوأينامسجوأيداصتقانئاكهنأثيحنمسيلو،ناسنإوه
وأميقلاببرضتالوةينقتلاوملعلاىنبتت،ةديدجةثادحوهبولطملا
يمنت،بلقلاتيمتالولقعلاييحتةثادح،طئاحلاضرعةيناسنإلاةيئاغلاب
نودرضاحلاشيعت،دوجولااذهلةيحورلاداعبألاركنتالويداملااندوجو
.محارتلاىسنتالودقاعتلامرتحتةثادح،ثارتلاركنتنأ

عيمجلليرذجلكشبلكاشملالحتعمتجمللةيؤرحرطننأبجي
نأو،ةديدجلاةموظنملالخادةينثإلاوةينيدلاتاعامجلاءاضعأناكمددحتو
اممهيلعوانلاممهل(ةنوصمةينيدلاوةيعامتجالاوةيسايسلامهقوقح
.)يناسنإلاحماستلادرجمسيلو(ةيمالسإلاةعيرشلاقيبطتنمًاقالطنا)انيلع
،برعلانييموقلانييناملعلاعمةريثكقافتاقطانمنعثحبلانكميهنإلب
الاندنعنويناملعلاف،برغلايفنييناملعلالثمنيلماشنييناملعاوسيلمهف
امك.حابمويبسنءيشلكنأبنونمؤيالوةقلطملاميقلابنونمؤينولازي



نكميقافتاطاقناهلكهذهنأدقتعأو،ةيموقلاةيصوصخلابنوينعممهنأ
دينجتنكميدئاقلايمالسإلاباطخلااذهلالخنموً،اعماهيلعفقننأ
ًايثيدحتًاعورشمأدبنلو.ةمألاءانبةداعإلةيمالسإلاريغوةيمالسإلاريهامجلا
يهونوكلايفناسنإلاةيزكرمبظفتحيوةقلطملاةميقلايداعيالًاديدج
نمةدمتسمةيزكرميهف،يدامراطإيفاهبظافتحالاليحتسيةيزكرم
.خيراتلاوةعيبطللقرافمهلإدوجونمةدمتسمهتسادقو،ناسنإلاةسادق
!ةدامللالإةيزكرمالفيداملاقسنلالخاديفامأ

ًاينبمًاعمتجمئشنننأ:محارتلاودقاعتلانيبنزاونفيكيهةركفلا:ج
هنكليدامساسأهلًاعمتجمينبننأ.محارتلاىسنننأنوددقاعتلاىلع
ةثادحلارهوجحبصيو.ناسنإلاىسنيالوةعيبطلامرتحي،حورلاىسنيال
وأكالهتسالاتالدعميفدعاصتلاسيلفدهلانأةيناسنإلاةيمحارتلا
يتفصب-انأو.تاذلاعموةعيبطلاعمنزاوتلاومحارتلاامنإو،ةذللاقيقحت
ناسنإلانإ،يناميإراطإيفالإاذهقيقحتنكميالهنأدقتعأً-املسم
نعبئادلاومئادلاثحبلابهرشلاكالهتسالايفةبغرلازواجتينأهنكمي
تققحةيناملعلاةموظنملانوكتدق.هنمربكأءيشبناميإلالالخنمهللا
نطولاليبقنمءايشأبناميإلالالخنمبيرقدهعىتحاذهنمًائيش
ةثادحلادعبامملاعيفطقاستكلذلكنكل،ةيرصنعلاورامعتسالاو
امكةيقالخألاوةيفرعملاىضوفلاترشتناو،زكرمالبملاعيفناسنإلاحبصأو
.برغلايفنآلاىرن

ًاصصخترثكأمهنمةمثو،داهتجاللوعدأامنإولولحلامدقأالانأو
دح"ةركفىلعًامئاقًاديدجًايداصتقاًاموهفماوحرطينأمهنكميينمةربخو
ناسنإللبولطملايداملاىندألادحلاىلعممألاةئيهيفقفتنف،"ةيافكلا
ًالدبرشبلالكلاذهققحننألواحننأو)خلإ...سبلملا-نكسملا-ءاذغلا(
ىلإيدؤتيتلاكالهتسالاتالدعمدعاصتو،رمتسملاومنلاةركفنم
ةيئيبلاةمزألاىلإو،عمتجملالخاديهتنيالمهنوديدشيقبطباطقتسا
يفكتنأنكميالرداصملاهذهف،ملاعلاىوتسمىلعةيعيبطلارداصملادافنو
ةثادحلانمفدهلانإ.كالهتسالاوومنللرمتسملاديعصتلااذهلثمةبكاومل
نيصصختمللنكميو.يعامتجالامالسلاولدعلاومغانتلاقيقحتوهةيناسنإلا



اذكهوً،اجذومنً،اراطإ،ةيؤرحرطأانأ.ةيليصفتتاروصتىلإكلذاولوحينأ
ةنكممةيؤرلاهذهلثمنأناميإلامامتنمؤمانأو.ةديدجلاراكفألادلوت
نممقرشلاوبرغلايفنوريثكرهظيأدبةريخألاةنوآلايفهنأوقيقحتلا
دبالو،دودسمقيرطيفًاعيمجانتلخدأدقةينيورادلاةثادحلانأبنونمؤي
.ةمكحلاةيادبيههذهو،ديدجقيرطنعثحبلانم

يبرعلاركفلاىوتسمىلع،ثدحيضافتنالانمًائيشنأدقتعأانأ:ج
يبرعلاملاعلايفةيقيقحةيركفةلواحمةمثف،ريهامجلاىوتسمىلعو
ديلوتةلواحمو،اهتيداميفةقرغملاةيبرغلاةراضحلاةموظنمنعخالسنالل
مثنمو.ةيداملاةكرحلانوناقلنعذتالوةياغلاوضرغلالهاجتتالةثادح
ىلإريشأنأنكميو،ةضافتنالاحمالمنمًاريثكلمحتةيركفةبرجتيهف
روتكدلامهنيبنمف،ديدجلاطمنلااذهنعنوربعينيذلانيركفملاتارشع
ةبرجتىلإريشأنأنكميو،قيفشرينمونيمألالجروتكدلاو،يعزابلادعس
ىلإبيرجتلانمتاونسةدعدعبلصوتيذلايلصوملادماحروتكدلا
بشخلااذهةناتمةجردو،ليخنلاةرجشفايلأنمبشخلاعنصلةقيرط
ملاعلانأنمًاقالطنااذههبيرجتأدبو،ةفورعملاباشخألاونازلاقوفت
يمالسإطخوهملاعلايفليخنلاطخنأو،تاباغهيفدجوتاليمالسإلا
رمتسنسف،عضولااذهرمتسااذإهنأدجومثنمو،ىلوألاةجردلاب
يفقلطنتيتلاريودتلاةركفنمًاقالطناو.برغلاىلعلذملادامتعالاب
اذهيفيهو(اهعمنزاوتلاوةعيبطلاعمحلاصتلاةرورضنماهرهوج
،اهتميزهوةعيبطلاةاداعمىلعةينبملاةيبرغلاةيثادحلاةموظنملانعفلتخت
اذهنمًاقالطنا،)اهيفنابوذلاوةعيبطلاعمماحتلالاسكعلاىلعوأ



بجيةلكشملكشتامةداعيتلا-ليخنلافايلأنأيلصوملافشتكا
نعاهريودتبموقينأررقف؛اهنمةدافإلانكمي-قرحلاباهنمصلختلا
نأنودنمةعيبطلانمدافتسامثنمو،باشخأىلإاهليوحتقيرط
ةموظنمبىتأهنإيأ،اهلنعذينأنودةعيبطلاعمنزاوتواهددبي
نأل،ةيلايربمإةغايصةرمثيهالو،ةيداملايفةقرغمتسيلً،امامتةيثيدحت
لكشباهكاهتناوةعيبطلاقارتخاىلعةمئاقةرورضلابيهةيبرغلاةموظنملا
.ينوكلارامدلاىلإًالجآمأًالجاعانبيضفيسهنأًاعيمجهعمملعن

ًاريثكنأروصتأو،اهتيمهأواهتيزكرمدقفتتأدبةيرطقلاةلودلا،معن:ج
ىلإوةلودلافاعضإىلإيدؤتسثيدحلاعمتجملايفةديدجلارصانعلانم
ضعباهل،امدحىلإًايتاذةيفتكم،ةددعتمةعونتمفارطأروهظ
،اهبصاخلايخيراتلاىنحنملالخادكرحتتيتلاواهبةصاخلاتاسسؤملا
سيلوهف،فلتخمعباطيذداصتقالانمعونفارطألالخادلكشتيدقو
ةقالعلابمعفمهنكلويعفنداصتقاوهامنإوً،اضحمًايدقاعتًايعفنًاداصتقا
نكمياذلو،ةريغصتادحويهفارطألاهذهنأىلإدوعياذهو،ةيناسنإلا
نأىسنننأبجيالف.رابتعالايفةيفيكلاوةيناسنإلاداعبألاضعبذخأ
تادحولامخضتولوغتلةجيتنترهظدقةلّوغتملاةمخضلاةلودلا
ىلعمكلابلغتيمثنمو،ةيناسنإلاةيداصتقالاوةيعامتجالاتاسسؤملاو
يحمنتو،مكلاالإيسايقرايعمىقبتيالةدحولامخضتعمهنأل،فيكلا
داحتالايفلاثملاليبسىلع.رشبلانيبقورفلاوقاوذألاوةيفيكلاتافالتخالا
نمرشبلانييالمعملماعتلاةيزكرملاةموكحلاىلعناك،قباسلايتييفوسلا
يرستةيطمنرماوأويطمنجاتنإاذهنعجتنمثنمو،وكسومةمصاعلا
ً،اّيطمنًاّيمكًّايدامناكديحولارايعملاو،عيمجلاىلعقبطنتوعيمجلاىلع
ولمهنأنيحيف؟نييالملاهذهىلعةرطيسلاولماعتلامتيسفيكالإو
،لاثملاليبسىلعناتسخزاكيف،فارطألاىلعةدوجومةعامجةمثتناك
يدؤينأفيكللنكميانه،ةيتاذلاةيراضحلااهتيؤرو،ةصاخلااهتاسسؤماهل
ةيمهأىرأانهنمو.ةيمهأاهدارفأوةعامجلاهذهقوذلحبصيوً،ارود
اذهيدؤينلو،فارطألاةيمهأديازتوةيزكرملاةلودلاةطلسعجارت
ةماعلاةيسايسلاوةيداصتقالارصانعلاةداعإامنإوةلودللءاغلإىلإةرورضلاب



يمالسإلاطمنلايف.ةددعتملاةيناسنإلاتاطاشنلانمضددحملاامهمجحىلإ
ًامكحتمكحتتالاهعاستاواهتوقىلعةلودلاتناك-لاثملاليبسىلع-
ةيقفأةوقتسيلوةيسأرةوقتناكاهتوقف.فارطألايفًايلومشًايزكرم
نكيملعيرشتلانكلو،ًالثمديربلاودنجلايفمكحتتتناكيهف.ةدتمم
اوناكنيذلامهءاهقفلاف،ةلودلااهيفمكحتتيتلاتاسسؤملانمضنم
مثنمو.ةلودللرودلااذهنعلزانتلاةيادبلاذنماوضفردقو،نوعرشي
ناكملكيفءاهقفلالظو.ةيعرشلاباستكالءاهقفللأجلتةلودلاترمتسا
نمفمثنمو.اهتاعونتلكبةيتايحلانيدايملالكيفىوتفلاردصممه
درفلارودلةعفدءاطعإنكمياذهلثميزكرماليرادإميظنتلالخ
يداصتقالاويعامتجالاويسايسلاجذومنلارييغتو،ةيلحملاةيلهألاتاعامجلاو
ميظنتناكخسارلايسأرلايرادإلاميظنتلااذهفةبسانملابوً.ايلاحنميهملا
بئارضلايفمكحتتتناكيتلا،تايسنجلاةددعتمةميدقلاتايروطاربمإلا
ليبسىلعةيسرافلاةيروطاربمإلاف.مهنأشوسانلاكرتتتناكوشويجلاو
ةلودلاتثروًايلمعو.يرادإلااهميظنتيفًامامتةيزكرمالتناك،لاثملا
نمهتيزكرماليفرثكأناكيذلايسرافلايرادإلاميظنتلااذهةيمالسإلا
لب.لقأةجردبنكلوًاضيأًايزكرمالناكيذلا،ينامورلايرادإلاميظنتلا
ةيزكرمالتناكىطسولاروصعلايفةيبروألاةيرادإلامظنلانإلوقلااننكمي
ةيرحنمًاريبكًاردقةيفرطلاتاعامجللحيتتةوخرةلودلاتناكً.اضيأ
ةيسأرلاةيزكرملاةطلسلاتناكو.ةديدعةيناسنإتالاجميفرارقلاذاختا
اذهنيبمتيلماعتلاناكو.بئارضلاعمجوأةيدنجلايفطقفمكحتت
اهريغوةيقرعلاتاعامجلاوفئاوطلاوفرحلاكةديدعتاعامجنيبوزكرملا
زاهجلايهو،ةلودلانيبمتيلماعتلانكيملو.داوقلاوءاسؤرلالالخنم
يفلاحلاوهامكةرشابمدارفألانيبو،مخضلالوغتملايطارقوريبلايرادإلا
حاتألماعتلانمعونلااذه.يموقلاعباطلاتاذةيرطقلاةلودلاجذومن
بجيهنأىرأمثنمو،تاعامجلاهذهللالقتسالاوةكرحللًامخضًازيح
نميمالسإلايراضحلاليكشتلاتاذلابو،تايروطاربمإلاهذهةساردةداعإ
دعبهنأظحاليو،ةلودلاةطلسعجارتلوحةديدجلاميهافملاهذهلالخ
ةيزكرملاةلودلالوغتلةجيتنةيناسنإلابتقاحيتلاةديدعلاثراوكلاثودح
،فارطألاليعفتبحمستةديدجةيرادإمظننعثحبلايفانأدبةيموقلا
،ةيموكحلاريغتامظنملاو،يندملاعمتجملامساهيلعقلطياميفلثمتتو
..اذكهوةيلهألاتايعمجلاوتامظنملانماهريغوتاباقنلاوفرحلاتاعمجتو



.ميقلانعةلصفنملاريغةثادحلاموهفمبهتينعاموهاذهنأدقتعأ:ج
ةثادحىلعملكتننحنفةميقلانعةلصفنمريغةثادحىلعملكتنامدنعف
نعلصفنملايناسنإلازيحلامرتحتو،ةيصوصخلامرتحتةثادح،فيكلامرتحت
دقةيبرغلاةثادحلانأكردننأبجي.ءايشألازيحوأيعيبطلازيحلا
ديحوودحاونوناقةمثثيحمولعلاةدحوةلوقمىلعساسألايفتينب
يفيداميعيبطنوناقوهو،ءاوسدحىلعءايشألاوناسنإلاىلعيرسي
ىلعهقيبطتمتيوءايشألاملاعوةعيبطلانمدمتسموهو.رمألاةياهن
دقل.رشبلاأَّيشتييأءايشألاملاعنمًاءزجناسنإلاريصيمثنمو،ناسنإلا
ملاعيفاهتعضووناسنإلاملاعنمءايشألابحسبةيبرغلاةثادحلاتأدب
ًائيشهتلعجوناسنإلاملاعنمهتاذناسنإلابحسىلإتهتنامث،ءايشألا

اموهو"مولعلاةدحو"مساتحتاذهلكثدحو.ءايشألاملاعنمض
."مولعلاةيدحاو"هيلعِقلُطأ



يهتايدعباملاًالوأ.امدحلئطخموامدحلقحمهنأدقتعأانأ:ج
،دعبديدجلادلويملوطقاستيميدقلا،امةمأخيراتيفةظحلنعريبعت
ةثادحلادعباماذلو"ةياهن"ينعت"دعبام"ةملكنأحرتقأعقاولايفانأ
دعبامو،ةيلامسأرلاةياهنوهةيلامسأرلادعبامو،ةثادحلاةياهنوه
ةلاحيفبرغلانأكردننأنكميىنعملااذهب،خيراتلاةياهنوهخيراتلا
انتمزأ.ةفلتخمانتمزأنكلوةمزأةلاحيفيبرعلاملاعلايفًاضيأنحن.ةمزأ
ةثادحلالحملحتةديدجةيناسنإةثادحديلوتلقرطنعثحبلايه
حرطتةثادحلادعباماذهعمنكلو،ملاعلاىلعتنميهيتلاةينيورادلا
دعبامبنورشبينيذلابيرغتلاةاعدكانهنألةيلاكشإاهنأىلعاهسفن
اهتيبسنبةثادحلادعبامنأبنوحولي،يثادحدعبامًابدأنوبتكي،ةثادحلا
ضيوقتيهةيبسنلانأاوكردينأنودةيطارقميدلاقيقحتلةليسولاوه
ناسنإلانأل،ةمكاحلاةطلسلاومالعإلانأشنمءالعإوةيناسنإلاةدارإلل
.هيلعيموكحلاويمالعإلاموجهللةلهسةسيرفحبصيةيبسنلابباصملا

لالخنمخيراتلالخادققحتتةيخيراترهاوظةيناسنإلارهاوظلالك:ج
:لحارمثالثىلإاهمسقأينإفةثادحلاىلإةبسنلابو،اهتاقلحبقاعتتةيلاتتم



ثيدحتلاةلحرمًاضيأاهتيمستنكميوثيدحتلاةلحرميهىلوألاةلحرملا
لازياليبرغلاناسنإلاناكةلحرملاهذهيف.ةبلصلاوأةيلوطبلاةيداملا
ةرطيسلايفلمألاهودحيناكاذلو،ةضرتفملاةيلاثملاةيلاتتملاراطإيفكرحتي
وهددحمزكرمهلملاعلانأىريناكوهفاذلو.ةعيبطلاىلعوهتاذىلع
لوحزكرمتمملاعlogo-centnicكيرتنسوجولملاعوهف،ةداملاوناسنإلا
زواجتينأدرفلاناسنإللنكميو،امقلطملوحزكرمتميأ،سوجوللا
ناكهنإيأ،قلطملاسوجوللااذهبناميإلالالخنمةقيضلاةيداملاهدودح
يداملالقعلانأبناميإلاوهو،"ةيداملاةينالقعلا"هيمسأامراطإيفكرحتي
نأيبرغلاناسنإلارعشف،ةءافكبهعملماعتلاوملاعلاةفرعمىلعرداق
اذههاطعأو،ةرطيسلايفهتاحومطلكققحينأوملاعلاوزغينأهعسوب
ةركلادراوملكريخستوةيوقةيتحتةينبءانبيفتلثمتةمخضةعفد
ةيداملاةينالقعلاف،ىنعملاةلكشمترهظنكلو.هتمدخيفةيعيبطلاةيضرألا
ىربكلااياضقلالظتويداملاهنايكيفو،ةيداملاهعفاوديفناسنإلالزتخت
.ةباجإنودنمبحلاوتوملالثم

برغلايفةضهنلارصعذنمثيدحتلاةبقحعقتةيخيراتلاةيحانلانمو
نأنكمييتلاو،ىلوألاةيملاعلابرحلاىتح"تافاشتكالارصع"ىمسيامو
.ةيلوطبلاةيداملاويلايربمإلامكارتلاةلحرماهنأباهيلإريشن

،ةثادحلاةلحرماهيمسأونيتلحرملانيبةلحرمدجوتعقاولايف.ال:ج
دقيلوطبلاثيدحتلارصعنأاهيفيبرغلاناسنإلاكردأيتلاةلحرملايهو
،ةنكممدعتملهسفنىلعوةعيبطلاىلعناسنإلاةرطيسنأو،ىضقناوىلو
لوحزكرمتملاملاعلاأدبمثنمو،ةدحبواهسفنىنعملاةلكشمتحرطو
ةينالقعاللاروهظةيادبوةيثبعلاةثادحلاةلحرميههذهو.لكآتيسوجوللا
عملماعتللةيلآلقعلانوكينأضفريهو،ةديدجلاةيداملاوةيداملا
جاجتحالابمستتيتلاةيداملاةفسلفلاوهيعجرملاراطإلالظينكلوعقاولا
نمدتمتةلحرملاهذهًايخيراتو،يثيدحتلاعورشملاقافخإىلعبضغلاو
.نيرشعلانرقلاتاينيتسفصتنمىتحىلوألاةيملاعلابرحلاةياهندعب

قافخإهكاردإلًامامتيبرغلاناسنإلاخضريةلحرملاهذهيف،معن:ج
بحريولب،هلبقيهنإفدرمتيوجتحينأنمًالدبهنكلو،ثيدحتلاعورشم



يأ،non-logo-centric،هلزكرمالملاعىلإهسفنمجرتفقوموهو.هب
الراطإلااذهيفملاعلا.زكارملاددعتموأقلطميألوحزكرمتمريغ
ديحولاراطإلانإفاذلو.يدرفىنعموهفىنعمةمثناكاذإوهلىنعم
صصقلاسيلوىرغصًاصصقsmallnarrativeهنومسياموهنكمملا
راطإلاوةلماشلاةيرظنلايهىربكلاةصقلا،grandnarrativeىربكلا
،ةيبرعلاةيموقلاو،ةينويهصلاو،ةيلايربمإلا:لثمةيئاهنلاةيعجرملاوأيعجرملا
صصقلاهذهلك.ةيداملاةينالقعلاو،يحيسملانيدلاو،يمالسإلانيدلاو
هتصقهدنعناسنإلكف،اهلىنعمالةثادحلادعبامروظنمنمىربكلا
،بسحوهطيحميفةيعرشاهلهتيؤرو،هتيؤرهلنأىنعمببسحوىرغصلا
رصعيفبلصزكرمهلملاعنمانلقتنااننإلوقلاىلإبهذأانأفاذلو
اهضعبيغليفزكارملاهيفددعتتوأهلزكرمالملاعىلإةيلوطبلاةيداملا
مأهلإلاوهزكرملاله:ةلاحلاهذهيفهسفنلاؤسلاحرطيوً.اضعب
زكارملاهذهلك؟نطولامأقوسلامأسنجلامأدسجلامأناسنإلا
طقستف،ةيبسن،مثنم،رومألالكنأوةيواستماهنأينعيامم،ةلوبقم
ةلحرمنمةيبرغلاةراضحلاتلقتناةقيرطلاهذهبلوقأاذلو،ةيرايعملا
.ةلويسلاةلحرمىلإةبالصلا

هدودحزواجتينأناسنإللنكمملانمدعيملزكرملاءافتخاعمنكلو
نمهتايحلىنعمنعثحبيحبصأو،عابشإلائجرينأالو،ةقيضلاةيداملا
اهتيادبيفلازتالةلحرملاهذهو.ةذللاوحنداحلاهجوتلاوكالهتسالالالخ
.تاينيتسلايفتأدباهنأىرأو،دعباهحمالمددحتتملو

اهبناجىلإنكلو،ةضهنلارصعيفترهظةينامويهلاةيناسنإلاةفسلفلا:ج
ًايجيردتو.ناسنإللوميقللةيداعملاةيداملاتافسلفلاترهظهسفنتقولايفو
تماقيتلاةيداملاميقلاحايتجاببسبلكآتلايفةيناسنإلاةيؤرلاتذخأ
ميقلاهذهكيكفتبرمألاىهتنامث،رمألاةيادبيفةيحيسملاميقلاةنملعب



رصعذنمًايبسنظفاحهنأبرغلامدقترسنأدقتعأانأو.اهئاغلإو
ءاقبعمةماعلاةايحلاىلعةيداملاميقلاةرطيسبمستتةلداعمىلعةضهنلا
اهيمسأيتلاةنملعملاةيحيسملاةيميقلاةموظنملابةموكحمةصاخلاةايحلا
ىلإبهذي،مازتلالاةياغيفيبرغلاناسنإلاناكاذل،"ةيناسنإلاةيناملعلا"
هتايحىلإوهلزنمىلإدوعيوةديدشةنامأبهلمعيدؤيفةماعلاةايحلا
تبهذنيحو.ةنملعملاةيحيسملاميقلاوأةيحيسملاميقلابًاعوفدمةصاخلا
ميقلانمةعومجميكيرمألاعمتجملادوسيناك1963ماعةكيرمأىلإ
ةدحولايهةرسألاتناك.ههجوتودرفلاكولسطبضتيتلاديلاقتلاو
سيلناسنإلاةايحنمفدهلانأبفارتعاةمثناك،عمتجملايفةيساسألا
تأدبةيميقلاةموظنملاهذهنكلو.ةيداملاةعتملاوةرشابملاةذللادرجم
ماعذنمبرغلايفطرفملكشبتغطيتلاةيداملااهتحاتجاو،لكآتلاب

ةيناملعلاوةيداملاتتابو،ةلودلاةوطسومالعإلاةوطسببسبم1965
ترهظو،ةيداملاةثادحلاةلكشمتراثو،برغلايفةدئاسلايهةلماشلا
،ذوذشلاةرهاظتمانتو،ةيبرغلاتاعمتجملاىلعيريمدتلااهلوعفمواهتامزأ
ءاجرإيفريكفتلادرجمحبصأو،كحضوةيرخسراثمىثنألاةيرذعتتابو
ءاروثهليعمتجملالكراصو،ةرسألاتلكآتوً،اضوفرمًارمأيسنجلاعابشإلا
ملرهاوظلاهذه.ةيميقةموظنميألرابتعانودهيفرتلاوةعتملاوعابشإلا
.م1965ماعلبقُدعبترولبتدقنكت

هنألامنإو،هيفثدحًاسوملمًاددحمًائيشنألال1965ماعترتخا:ج
ةراشإلابةيراضحلارهاوظلاخيراتديدحتنكميالو.تاينيتسلافصتنميف
ديدحتلااذهلثمزواجتيلكشبروطتتيهفهنيعبماعوأ؛هنيعبمويىلإ
زُّكرتةطقن،انروصتيفًابسانمًارايتخا1965ماعلظياذهعمو.قيقدلا
طقاستبةيبلسلاجئاتنلاتأدبم1965ماعدعب،ليوطلَصَّتُملخادعقت
سُْبلناكخيراتلااذهلبق،يزلالاثملاليبسىلع،روهظلايفةيرايعملا
تمانتفخيراتلااذهدعبامأ،ماشتحالاىلإًايبسنليميبرغلايفةأرملا
،سبالملابًاعرذقيضتبرغلايفمويلاةاتفلاتتابىتحيرعلاةرهاظ
نيبحافسلالمحلاو،يسنجلاذوذشلالثمرهاوظراشتناًالثميذخو
،ةرسألاراطإجراخلمحلاو،ةرسألالكآتو،تاردخملاراشتناو،تاقهارملا
اميفلسرملابحلاةكرحو،لمعلاتايقالخألكآتو،لزانملانمءابآلابورهو
ىلعةزكترملاةيهيفتتلاهتعزنبمالعإللةيغاطلاةرطيسلاو،freeloveىمسي



،زواجتلاىلعةردقميأوركفيأنمهغيرفتوناسنإلادنعةعتملاعابشإ
امك.خيراتلاكلذلبقظوحلملكشبةدوجومنكتملرهاوظلاهذهلك
ناك،ةنيعمةيعامتجاوةيقالخأريياعمراطإيفروديهنألًارظنعمتجملانأ
ةيناملعلاخيراتةباتكلتقولاناحدقهنأمعزأاذلو،اهعفديواهضفري
لبقهتباتكليحتسملانمناكهنأل،ةميقلانعةلصفنملاةثادحلاوةلماشلا
.خيراتلاكلذ

ءارجإوهيئانثلاميسقتلا.ةيلاتلاتاظفحتلافضأينيعدولعفلاب:ج
يفاهكيكفتنمدبالنكلو،ةطبارتمرهاوظلالكف،لقأالورثكأاليليلحت
اليننأامك.ةقحالةلحرميفاهطبرةيلمعمتتنأىلع،اهتساردلةيادبلا
لكلخاددجأيئانثميسقتلكدعبيننإلب،يئانثلاميسقتلابيفتكأ
.ىرخأتاميسقتمسق

تناكةيجاجتحالاةثادحلاةلحرمنإلوقلايننكميظفحتلااذهدعب
امك،ةيناثلاوىلوألانيبةيلاقتناةلحرمىوسنكتملوةياغللةريصقةلحرم
ةلحرمقحلأةداعانأفاذلوً.ايشماهلظيجاجتحالاةثادحلاجذومننأ
.ةديكألااهتدارفو،يبسنلااهلالقتسااهلنأعم،ثيدحتلاةلحرمبةثادحلا
اذهعمو.بسحوةثادحلادعباموةثادحلانعثيدحلالضفألانمفاذلو
ةلحرملايفًامامتةنماكتناكةثادحلادعبامةلحرمنأركذتننأدبال
نإيأ،لبقتسملايفةدوعوملاةذللامسابمتيناكلجاعلافشقتلاف،ىلوألا
نمتغلبامهمةيداملامظنلالكيفةنماكةيمتحناكيكالهتسالاحاتفنالا
ةيلوطبلاةبالصلاةلحرمدعبةيسودرفلاةلويسللةيمتحةمثو،فشقت
.)ةثادحلا(ةيثبعلاوأ)ثيدحتلا(

؟ةيئانثلاةيلاتتملاهذهلةيساسألاةمسلاام:س
ةيثيدحتلاةيلاتتملايفىدبتتيتلاةيساسألاتايئانثلانمةعومجمةمث:ج

،ةيصخشلاةذللالباقمةماعلاةعفنملا،كالهتسالالباقمجاتنإلا.ةققحتملا
ديدبتلالباقممكارتلا،رشابملاعابشإلاوتالفنالالباقمءاجرإلاومكحتلا
ناسنإلاةيئانثسكعتةبلصتايئانثيهو،قوسلالباقمةلودلا،قافنإلاو
ءاجرإلاومكحتلاوةعفنملاوجاتنإلا(ةيئانثلانملوألافرطلاف.ةعيبطلاو
اهنإيأ،)يعيبطوأيناسنإ(نوكللزكرمدوجوضرتفي)ةلودلاومكارتلاو



ةيصخشلاةذللاوكالهتسالا(يناثلافرطلاامأ.ةيداملاةينالقعلانعريبعت
بايغودودحلامادعناضرتفيف)قوسلاوديدبتلاورشابملاعابشإلاوتالفنالاو
اهلحملحتلةبلصلاةيئانثلايفتختوءايشألالكىواستتمثنمو.زكرملا
يفتختو،ةديدجلاةيداملااهلحملحتلةميدقلاةيداملايفتختو،ةلماشةلويس
ميسقتلانأاندجواذهلكل.ةيداملاةينالقعاللااهلحملحتلةيداملاةينالقعلا
.ةيلاعةيريسفتوةيليلحتةردقمهليئانثلا

دوجولانميئاهنلافدهلانأظحالنس.يداصتقالالاجملابأدبنلو،معن:ج
.جاتنإللةدرطملاةدايزلاوجاتنإلاوه)ةبلصلا(ثيدحتلاةلحرميفنوكلايف
جاتنإلاهبجاوً،اكلهتسمهنوكنمرثكأجتنمةلحرملاهذهيفناسنإلاو
ةعفنملاأدبموهعيمجلاكرُحيامو،لوقعملادودحيفكالهتسالاهتأفاكمو
ًاضيأجتنملاو،هعفنتيتلاةيرورضلاةعلسلانعثحبيكلهتسملاف،ةيداملا
نمدبالفاذلو.ةديازتمًاحابرأققحيفهجتنيلكلهتسملاعفنيامعثحبي
نأل،ةثراكتناكلةلحرملاهذهيفرشبلاةذللاتكَّرحولف،عمقةيلمع
دوستاذلو.علسلاجاتنإطبضنكمينلو،جتنياممرثكأكلهتسيسنطاوملا

ناسنإلارهظيوةيتناتستوربلالمعلاتايقالخأةلحرملاهذهةيادبيف
)جاتنإلالطب(يكارتشالاناسنإلاهسفنوهو،ةيلامسأرلالودلايفيداصتقالا

امرادقمراطإيفعمتجملايفهتناكمددحتتامهالكو،ةيكارتشالالودلايف
ةعانصلاوجاتنإلاةدايزومكارتلاوفشقتلاانهنمو.كلهتسيامالجتُني
.ديشرلاداصتقالاةيادبوةليقثلا

نميئاهنلافدهلاف،1965ماعدعبيأةثادحلادعبامةلحرميفامأ
كلهتسملاكرحيامو،كالهتسالانمديزملاوكالهتسالاوهنوكلايفدوجولا
امالإكلهتسينلهنألةثراكتناكلةعفنملاهتكَّرحولذإ؛ةذللاوه
ريغعلسلافالآجتنتيتلاعناصملاتالآكرحتتنلمثنمو،هيلإجاتحي
كالهتسالانإلب.لاملاسأرمكارتينلونيجتنملاحابرأديزتنلو،ةيرورضلا
ةيلمعلايفةيلامسأرلامكحتدعب،اذلو.قح/بجاوكلهتسملاىلإةبسنلاب
لقتنا،ةلوقعمةبسنبيلايربمإلايلامسأرلامكارتلاقيقحتدعبو،ةيجاتنإلا
،عمتجملافدهوهجاتنإلاالكالهتسالاحبصأوةذللاىلإةعفنملانمماظنلا
ةيساسألاوأةيداملاتاجاحلانمكالهتسالاررحتيهةداعسلاتحبصأو
فدهدَُعيملو.ةيلامعتسالاةميقلاتاذعلسلااهبءافولابلطتييتلا



جاتحتةاناعمردصمةجاحلادَُعتملو،اهقيلختامنإوتاجاحلاعابشإعمتجملا
دَُعيملو.هبىَفتُحيًائيشكلذنمسكعلاىلعتحبصأامنإوعابشإىلإ
ةيعانصلاةيلامسأرلايفلاحلاوهامك،نيجتنملانيبيساسألاسفانتلا
يذلايسيئرلالاجملاوهكالهتسالاحبصأو.نيكلهتسملانيبامنإو،ةيسفانتلا
،سانلاتاجايتحاجتُنتوددحتتثيح،هسفننعناسنإلابارتغاهيفمتي
طمنحبصأو.لبقنمهجاتنإوهديدحتمتاموحنتابغرلاهَّجوتو
ىلعًارشؤم،هتيجاتنإوأدرفلاتاكلتممسيلو،ةذللاعابشإوكالهتسالا
.عمتجملايفهتناكم

ةروثلاتبشندقف؛ةيمهألاةياغيفنالاجملاناذهعقاولايف:ج
ةلحرميفةيلامسأرلادضةيراتيلوربلاةروثلامثعاطقإلادضةيزاوجربلا
يقبطلاعارصلارولبتو،ةطسوتملاتاقبطلاوةيزاوجربلاترصتناو،ثيدحتلا
ةيموقلاةلودلاو.)ةيوضعلاريغوةيوضعلا(ةيناملعلاتايموقلاترهظو
برغيفةيطارقميدلالودلاةلحرموةقلطملاتايكلملاةلحرم(ةقلطملاةيزكرملا
ةيوهلاويموقلايضاملاةيمهأديكأتمتو)اهقرشيفةيكارتشالاوةبروأ
لخدلاديشرتو،دودحلاديدحتبتماقيتلايهةيموقلاةلودلاو.ةيموقلا
هليوحتويبروألاناسنإلانيجدتو،زومرلاةنملعو،تاسسؤملاثيدحتو،يبروألا
،)سامرباهلوقدحىلع"ةايحلاملاعرامعتسا"(ثيدحيفيظوناسنإىلإ
ةينبلاتسسأف،ملاعلابهنوشويجلاشييجتبةيموقلاةلودلاتماقمث
هللاُقييذلا(يلايربمإلامكارتلالالخنمةيبرغلاتاعمتجمللةيتحتلا
ناسنإلاتلعجةيمالعإلاوةيوبرتلااهتاسسؤملالخنمو)"يلامسأرلامكارتلا"
.ةايحللاهتيؤرنطبتسييبرغلا

)1965ماعدعب(ينورتكلإلالاصتالاوليودتلاتالدعمدعاصتعمنكلو
،تاباقن(ىرخأىوقزكارمترهظواهتاسسؤموةيموقلاةلودلاترمض
دَُعتملةطلسلاف،)ةيموكحريغتامظنمةمخضتاكرش،طغضتاعامج
ةعزوميهف،اهيفمكحتلاواهيلعءاليتسالانكميةيزكرمتاسسؤمةعومجم
ةذللاوحنداحلاهجوتلاأدبامك.عمتجملايفةلغلغتمتاسسؤمةدعنيب
تاروطتلامهأنمو.ةيدرفلاتاعزنلاتدعاصتذإ،ةلودلاةيزكرمضوقي
يتلاةصاخلاةايحلاىلعهتنميهو،ةذللاتاعانصعاطقلُّوغتلب،مخضت
تاموظنمومالعإلالئاسوريثأتديازتو،ةماعلاةايحلاةعقريفاهباعيتسامت
نومضملانمةيلاخلا،ةريغتملاةباذجلاروصلابناسنإلارصاحتيتلاتامولعملا



.اهتاذىلإريشتداكتيتلاوً،ابيرقتىنعملاو

ينالقعلايثيدحتلاعورشملاتايادب1965ماعلبقامةلحرمتدهش:ج
اذزواجتملاتباثلايداملالكلا"هيمسأامبناميإلاىلإدنتسييذلايداملا
موهفم.:ةرابعلاهذهحضوألونوكلازكرملكشييذلاو،"ةياغلاوفدهلا
لقعلاموقيامنإو،ليصافتلانماكًاموهفمسيلةيلايربمإلاوأةيموقلالثم
زواجتييذلالكلالكشيمثنموليصافتلاهذهنمهديرجتبيناسنإلا
لاعردقبمستيدرجملكو.اهنمهديرجتمتهنأعمةرثانتملاليصافتلا
ماقنماهددحييتلاةياغلاوفدهلابهطبرمتيهديرجتدعبو،تابثلانم
وأناسنإلاامإوهةيادبلايفزكرملااذهناكو.ديرجتلاةيلمعب
يناملعقلطميأنوكلازكرمحبصأةقحالةلحرميفمثةداملا/ةعيبطلا
.)يداصتقالارصنعلا،ةلودلا،درفلا(

ةبلصلاةعيبطلاوناسنإلاةيئانثةموظنملاهذهلخادنمترهظدقو
امنكلو.ةداملا/ةعيبطلاوأهلأُتملاناسنإلاامإنوكلازكرملغشيثيح
هسفنهَّلأ)لككناسنإلاسيلو(ضيبألاناسنإلانأرمألاعقاويفثدح
نمو،رشبلاةيقبوةعيبطلاةلسوحبماقو،زكرملالتحاوهتاذةيعجرمحبصأو
.ةيلايربمإةيناملعةيؤرىلإةيناملعلاةيفرعملاةيؤرلاتلوحتمث

تدكأف،ةعيبطلاوناسنإلا،نوكلايزكرمنيبعارصبشنةيادبلاذنمو
ةدارإلاةيرحو،ةداملا/ةعيبطلاىلعلقعلاةيقبسأةينامويهلاةيناسنإلاةعزنلا
،اهيلعةنميهلاواهوزغواهنيناوقةفرعمىلعناسنإلاةردقمو،ةيناسنإلا
،اهئوضيفةيقالخألاوةيداملاهتايحدشُرينأهنكميةيلكةفرعمىلإلوصولاو
هتاذزواجتينأواهئجريوهتابغرعمقينأناسنإلاعيطتسياهمسابو
،حلصأللءاقبلا،ةيداملاةعفنملا(ةيدامتايقالخأترهظو.ةيداملا/ةيعيبطلا

.)تاقبطلاعارص
لصفنملاملعلابناميإلا(ناسنإللةيداعملاةيؤرلاترهظهسفنتقولايفو

اتماقنتوينةيؤروازونيبسإةفسلفنإذإ،)ةيناسنإلاةيئاغلاوةميقلانع
اتبلاطو،نوكلازكرميفةداملااتعضوو،ناسنإلانمًالدبةعيبطلاهيلأتب
تنميهف.ةيداملاتايمتحلاويلآلايداملايعيبطلانوناقللناعذإلابناسنإلا
لوألافصنلايفةيداملاةينالقعلاوةرانتسالاةكرحترهظو،ةيداملاةيدحاولا
تعجارتو،مولعلايفةبلصلاةيببسلاميهافمتداسو،رشعنماثلانرقلانم
تالاجمتأدبو.تباوثلاوتاقلطملالكتعجارتمثًايجيردتةيحيسملاميقلا



ةيعجرملاجملكحبصيثيحب،هنعًايجيردتلصفنتةفلتخملاناسنإلاةايح
.يناسنإلازكرملابهلةقالعال،هتاذ

ةنميهيأ،ةيداملاةروريصلابستكتف1965ماعدعبامةلحرميفامأ
ناسنإلاةدارإنعةلقتسمةيتاذةيكرحوةلماكةيزكرم،ةيداملاريغتلانيناوق
ءيشلكف،ريظنتلاوريسفتللتالواحمةيأوةيلقعجذامنةيأزواجتتثيحب
.ةيلكلاتاموظنملايفتختو،ةروريصلاةضبقيفطقسي

،خيراتلاةياهن،ةيجولويديإلاةياهن(تايدعباملاوتاياهنلارصعوهاذه
دجوتالاذلو،)ىنعملانعثحبلاةياهن،ةقيقحلاةياهن،اقيزيفاتيملاةياهن
ةرانتسالاو،ةيداملاةينالقعلالحمةيداملاةينالقعاللالحتو،ىنعمةمزأ
يف(تاقلطملاوتباوثلاوميقلاًامامتيفتختو،ةئيضملاةرانتسالالحمةملظملا
يأيفتختو،هنيدوهميقوهتباوثدرفلكلحبصيو)يقالخألاويفرعملالاجملا
ةقلطمةيبسنوةلماكةيرايعمالاهلحملحتلميقوأسيياقموأريياعم
يهف،عضولااذهنعريبعتيهةثادحلادعبامتاحورطألعلو.ةلماش
جئاتنلانيبةقالعالنأو،هلزكرمالنوكلانأدكؤتنوكللةيؤر
ءيشلكنأكف،عقاولاولقعلانيبالو،لولدملاولادلانيبالو،بابسألاو
دجوتالذإ،ىرغصصصقدرجم،رخآلابهلةقالعالهتاذبًايفتكمحبصأ
هيفتاموهلإلاهنمبحسنا،هيفةسادقالًامامتيرذملاع،ىمظعةصق
ةعزنلارهظتو،ةيوابوطلاةعزنلايفتختو،تايئانثلالكىحمتاذلو.ناسنإلا
.عقاولارمأللناعذإلاىلعةقئافلاةردقملاوفيكتلايفةبغرلاوةيتامجاربلا

يفتامدق-يوشتينلاروصتلابسح-هلإلاناكاذإهنأبلوقلانكميو
نوناكلوأتامدق،هسفنناطيشلانإف،رشععساتلانرقلارخاوأ
ضرتفيناطيشلاف(.ةيناثلاةلحرمللةيضارتفالاةيادبلاعميأ،1965رياني/يناثلا
ناسنإلاهيفبكتريملاعو،ةبلصوأةضافضفتايئانثوىربكةصقدوجو
عمو،اذهلكءافتخاعمو.نارفغلاوةبوتلادوجوينعيامم،ةئيطخلا
يتلاهلإلالالظةلازإعمو،ملاعلاوسنجلاودسجلاهاجتلماكلادايحلا
زييمتلابعصلانمحبصي)ةيئاغلاوةيببسلاوةيلكلا(لثمميهافميفىدبتت
وهاذهو،توميفةفيظوالبًانئاكناطيشلاحبصيو،سَّندملاوسَّدقملانيب
."ملاعلادييحت"هتيمستنكميام

تاموظنمديلوتمتثيدحتلاةلحرمةيادبيفف،لاحلاةعيبطب:ج



وأيلامسأرلاناسنإلااهبنمؤي)ةيلامسأروأةيكارتشا(ةيدامةيقالخأ
نمهسفنبةيحضتللدادعتساىلعهنأةجردىلإً،اقيمعًاناميإيكارتشالا
ءاخإلاوةيرحلابةيلاثملامالحألاوةيوابوطلاةعزنلانأينعياموهو،اهلجأ
رعشيمثنمو.ةيلاعفتاذةوقلاةدارإوةيلايربمإلاةنميهلاوةاواسملاو
هتاذوهتئيبةغايصىلعو،هريصموهتايحيفمكحتلاىلعرداقهنأبناسنإلا

يماستلالالخنمةايحلاطبضمتيو.هبنمؤييذلاىلعألالثملاءوضيف
.ةذللاوعابشإلاءاجرإو)اهعمقوأاهتبكو(تابغرلاىلع

،ةيقالخألاوةيفرعملاةيبسنلليجيردتلاديازتلاظحالي1965ماعدعبنكلو
ةعزنلاءافتخاينعياموهو،ميقةيأبناميإلاليحتسملانمحبصيف
يكارتشالانيركسعملايف(ةيلاثملامالحألالكوةيوابوطلاةعزنلايشالتوةيلاضنلا
.ةيدرفلاةذللاعابشإءاجرإناسنإلاضفريو،)يلامسأرلاو

نمةليدبلاكشأرهظتوًامامتيفتختنأىلإةرسألالكآتعراستيو
طاشنلاحبصي،ةيعامتجالاوةيقالخألاميقلانعسنجلالاصفنالًارظنو.ةرسألا
ىدحإةذللاتحبصأدقو.يسنجلاراعسلادادزيوهتاذةيعجرميسنجلا
يفريهامجلاباعيتسايفثيدحلايناملعلاعمتجملااهمدختسييتلاتايلآلا
.اهئالعإواهترصاحملًادوهجلذبيناكنأدعبيعامتجالاطبضلاتايلمع
لالخنمامنإوحيرصلاعمقلالالخنمالطبضلاوباعيتسالاةيلمعمتتو
نأبساسحإلاةعاشإمتتثيحيفخلاعمقلالاكشأنملكشوهو،ءاوغإلا
وهةذللاعابشإنأبو،كالهتسالاوه،ديحولالب،يساسألاناسنإلاقح
مامتهارومضينعياموهو،ةيدرفلاةيرحلانعنكممريبعتىصقأ
تاذلاهذهنكلو.هتابغروهتاذىلعهزيكرتوةماعلاةايحلاةعقربنطاوملا
ةذللاتاعانصلبقنماههيجوتواهتغايصواهليكشتمتيتابغرلاهذهو
مالحأماحتقابموقتيتلاو،ةلحرملاكلتيفًامامتتلوغتيتلامالعإلاةزهجأو
دحاولادعبلاوذناسنإلارهظيف.جراخلاولخادلانمهديشرتوناسنإلا
مكحتلاهنكمياليذلارَّدُخملانطاوملارهظيو.لخادلانمهديشرتمتيذلا

زوفوأيسنجراصتناقيقحتيفهمالحأزكرتتيذلاو،ةيسحلاهتابغريف
ً!اقحامًاقحاسًازوفهيلإيمتنييذلايدانلا

ةلحرميفف،ةيلامجلاتاموظنملاونفلاملاعيفتايدبتكانهمعن:ج
ًاتاذوً،ارقتسمًاتباثًاعقاوةمثنأبناميإلادوسي)1965ماعلبق(ثيدحتلا
ةينالقعةغللالخنمىرخألاتاوذلاعملصاوتلاىلعةرداقةكسامتم



ةينفلالامعألانأبو،اهلالخنمعقاولاليثمتنكميوعقاولاسكعتةفافش
ىلإفدهتويقالخأويناسنإنومضماهلو،ريبعتلاوةاكاحملاىلإدنتست
ينفلاويبدألادقنلاةفيظونأبو،هرييغتامبروهعقاوبناسنإلاكاردإقيمعت
يدتهينأنكمييتلاةيناسنإلاةيلامجلاوةيقالخألاميقلافاشتكايه
.روهمجلاونوعدبملااهيدهب

ةيناسنإلاتاذلايفتختف)1965ماعدعب(ةثادحلادعبامةلحرميفامأ
،ةكسامتمريغواهسفنىلعةقلغنمتاذيهفتدجُونإو،ةيعاولاةلقتسملا
،ةيرايعملايفتختو.هيلإلوصولانكميالفدجونإو،دجويالهنأعقاولاو
اموهو،ةيزكرملاةيرايعملاةركفيفنتةددعتمريياعميهفتدجونإو
يفةدوجومةغللاتمادامو.لصاوتلاوألعافتلاوأةاكاحملاةلاحتساينعي
ةاعدروصتيامكًاديجًالصومتسيلوةفافشتسيليهف،ةفاقثلابلق
صوصنلاىلعحتفنيصنلكف،صوصنلاىلعقبطنيهسفنلوقلاو.ثيدحتلا
يههذهو،ةياهنالامىلإاذكهو،رخآصنىلإكليحيصنلكو،ىرخألا
ناسنإلاناكمإبسيلىنعملايفضئافًامئادكانهو.ةيصوصنلاةلويسلا
.هيفمكحتلا

دهجوأ)ةكرتشمةيناسنإ(ىربكةصقةرمثسيل،عمتجملايف،ماظنلاو
ةثداحملاومالكلاةجيتنوهامنإودعاوقلاضعبلعضخييوغللصاوتوأعاو
نإلب.تباثصنراطإيفرودييذلاراوحلاال)ىرغصلاصصقلا(
لصاوتدجويالو،ةيوغللاباعلألالخادتةجيتنيهسانلانيبتاقالعلا
دعبام(نفلاحبصيو.فارطأنيبرباعكباشتامنإورشبلانيبيقيقح
يذلابعللاالإةياغالبوهف،ناسنإلانعلبعقاولانعًالقتسم)يثادحلا
يكاحيالوهو.مئادلابيرجتلانمةلاحيفلخديوهو،هلةياغال
نالعإمتدقف،فلؤملايعونعربعيالو،تباثعقاودجويالف،عقاولا
كيكفتدقانلاةمهمحبصتو،ةيرخسلاوشيتسابلاوجالوكلارهظيو.هتوم
.لمعوصنلكيفاهمسحنكمياليتلاةنماكلاتاضقانتلانيبيلصوصنلا

ثيدحتلاةلحرميفزومرلاوةيزاجملاروصلانمددعرهظدقف،معن:ج
،عوضوملاوتاذلانملكيفمكحتلاىلعلدت)يلوطبلارصعلايف(ةبالصلاو
1965دعبامةلحرميفترهظمث.ةبالصلاوزواجتلاىلعةردقملاو
اهمظعميففقتزومرلاوروصلانمةعومجمةثادحلادعباموةلويسلاو



.ةقباسلاةلحرملازومروروصنمضيقنلافرطىلع
ةروص(ًاهلإوزبوهنينتاهرابتعابةلودللرظنيةثادحلاةلحرميفف
1965دعبامأ.زبوهنينتًاضيأيهو،رشبلاديشرتبموقت()ةيزاجملالجيه
عيطتسيتاسسؤملانيبنمةسسؤميهفً،انينتالوًاهلإتسيلةلودلاف
،اذهعمو.ةطلسلازكرمدعتملاهنأًاصوصخو،هرهظاهلريدينأناسنإلا
تحبصأدقتاسسؤملانماهريغعمةلودلاتاسسؤمنأبلوقلانكمي
.)يديدحلاصفقلا

ملاعلاو،ناسنإلااهيفمكحتييتلاةلآلاهبشيةثادحلاةلحرميفملاعلاو
دعبامأ.ددحمفدهبوأعاطقنانودنمورمتسملكشبومنيتابنلثم
مكحتي،بساحلاوويديفلايهةلآلانكلو،ةلآملاعلافتاينيتسلافصتنم
تابنلانكلو،تابنلالثمملاعلاو.هعلتبتوهيفمكحتتاهنكلو،ناسنإلااهيف
ملاعلاو،موهفمهاجتايفوحضاوطمنبسحومنياليذلارومذجلاوه
.ةبعلهلك

،عقاولاسكعتيتلاةآرملالثمهرابتعابلقعللرظنيةثادحلاةلحرميفو
امامأ.هايملااهنمثعبتيتلاةروفانلاوءوضلاعشييذلاسونافلالثمو
ءيشلكوهامنإو،ةروفانالوًاسونافالوةآرمسيللقعلافةثادحلادعب
ً.ائيشيعيالوءيشلكنزتخييذلابساحلالثم،ءيشالو

مث.نازرطونويلبانوسوتسوافوسويثيموربمهثيدحتلاةلحرملاطبأو
1965ماعدعبامأ،ةلحرملارخاوأيففيزيسوالويكاردونياتشنكنارف
فرعنالثيحناجيرلثمملا/سيئرلاونوسكاجلكياموانوداممهلاطبألاف
دعبةيميقلااهتاموظنمواهتايصخشرّيغتتايصخشاهنكلو،ةروصلاولصألا
ءيشىلإانرظناذإو.ةماعلاتاقالعلاريدمبلطبسحوريصقراعشإ
يفف.ةلحرملارّيغتبرّيغتدقرخآلاوههنأدجنلافطألابعللثمطيسب
،نآيدجرةيمدلاو،"ريبيديت"بدلايهةيساسألاةبعللاةثادحلاةلحرم
يهفةثادحلادعباميفامأ.ةءاربلاوةلوفطلابمستتنطقلانمسورع
.يكالهتسالاهجوتلاوةيسنجلاةيبذاجلاتاذيبرابسورعلا

َضُبق؛ةثادحلادعباممهلحرشأل،يبالطلاهركذأةتكنينرضحت،معن:ج
دعبو،نجسلالخدوهيلعمكحفيضاقلامامأَُلثَمو،نيشاشحلادحأىلع



،هسفنيضاقلامامأَُلثَمواهسفنةمهتلابىرخأةرمهيلعضبقةدملاءاضق
ديرأانأيضاقلاةرضحاي:هللاقف؟شيشحلانخدتاذامل:يضاقلاهلأسف
الهللاو:لاقوهلوحلجرلارظنف؟اذامىسنت:يضاقلاهلأسف.ىسنأنأ
ةيزيلجنإلابتايعجرميأوساسألاراكنإيهةثادحلادعبامنإيأ.ركذتأ

anti-foundationalism((.الوةيعجرميأهدنعدجوتالشاشحلااذهف
.ةركاذىتح

ةلخادتمةيفسلفتاحورطأةدعنمقلطنتةثادحلادعبامنإ
اهنادقفوتاذلالكآتوتايعجرملابايغدكؤتاهلكةنانرةبخاصتاحلطصمو
،ةيقالخألاةيفرعملاةيبسنلاةنميهو،هدودحهنادقفوعوضوملالكآتو،اهدودح
وأهلإلاةركفيهتناكءاوس،لكلاةركفىلإلوصولاةلاحتسامثنمو
ءافتخارمألاعقاويفينعياذهنكلو.ةيرشبلاةعيبطلاوأةقلطملاقالخألا
،تازاجنإلاوىنعملاةمكارمباهلالخنمناسنإلاموقييتلاةكلملايأ،لقعلا
يأ،»ةعطاقتملاتاملكلاةركاذ«مهدحأهامسامرهظكلذنمًالدبو
،يلزألارضاحلايفاننأبساسحإلاأشنيو،طباراهطبريالةرثانتمتامولعم
.ىنعمالوقمعالبةمئادبراجت،لبقتسمالوضامالبرمتسمُّريَغت
فتلم،هلقمعالحطسمنمزو،ةدماجتاظحلدرجمىلإخيراتلالوحتيو
.لبقتسملاويضاملاورضاحلانمازتيو.ىنعمالوهلتامسقالهسفنلوح
وأةيئزجلاوأ(ةريغصلاصصقلالالحإنعةثادحلادعبامراصنأثدحتيو
ريغناسنإلانإيأ،)ةيلكلاوأةلماشلاوأ(ةريبكلاةصقلالحم)ةيتاذلا
رداقهنكلو،ةفاكرشبلامضتةلماشةيخيراتةيؤرىلإلوصولاىلعرداق
حاجنلانمةتوافتمتاجردباهصقينأهنكميةيئزجبراجتضوخىلع
اهلتسيلف،رشبللماعخيراتىوتسمىلإةتبلاىقرتالاهنكلو،لشفلاو
.هتبرجتقاطنجراخةيعرشةيأ

ًالولحوأةيروطتةيطخجذامنةثادحلادعبامةيؤرحرطتالدقو
،ةيطارقونكتلاةينقتلاايبوتويلابوأيضرألاسودرفلابرشبتالدقو،ةيئاهن
ًايعامتجاًابكرمًانئاكناسنإلاةياهنوخيراتلاةياهنلنالعإىرخألايهاهنكلو
روديدحاودُعبوذناسنإهلحملحيل،رحلايقالخألارايتخالاىلعًارداق
ًائفكنمشيعيناسنإلاف،تايعجرمةيأنودوأةنماكلاةيعجرملاراطإيف
ةيعجرميهف،اهجراخوهامباهلةقالعاليتلاةيعيبطلاهتاذىلعامإ
.هفرعنامكناسنإلاباهلةقالعالةدرجمةيناسنإالتايلكىلعوأ،اهسفن
.ىرغصلاهتصقيفً،امئادةظحللايفشيعيوهف؛هلةركاذالناسنإلااذهو
،ةيخيراتلاةركاذللطشننايسناهنأبةثادحلادعباممهدحأصخلاذلو



،نامزلاجراخهلدوجوالوهف؛ناسنإلاانيسن،خيراتلاانيسننإنكلو
رشبلاوءايشألاهيفكرحتتناكمىلإملاعلااهيفلوحتيةطقنىلإلصنف
ثيح،ىربكصصقوأةيناسنإتاقالعيأمهطبرتالتارذمهرابتعاب
تاقالعوءايشأنيبةيعامتجاتاقالع،لقأالورثكأاللدابتتاقالعدجوت
اذهو.قوسللديجفصواذهو)سكراملوقدحىلع(رشبنيبةيئيش
ةغلابةيرحبلاومألاسوؤروعلسلاهيفلقتنتناكمىلإلوحتيملاع
امكناسنإلاهيفيفتخيملاع.نازحألاوقاوشألاوتايوهلاودودحلايفتختو
.هفرعن

ةثادحلادعبامنيبطبرلابنوسميجكيرديرفمايقنأدقتعأ:ج
نأىلإبهذيوهف.ماهرمأتايموقلاةددعتمتاكرشلارصعةيلامسأرو
نامزلاوأدودحلابثرتكياليذلاكرحتملادرجملاءيشلااذه(لاملاسأر
دحتييتلاةكسامتملاتاذلاىغلأامك،تايصوصخلالكيغلي)ناكملاوأ
ةميقلالحمةماعلاةيلدابتلاةميقلاتلحو،ةيتاذلاوقمعلاوخيراتلااهيف
»ةيلامسأر«ةملكلدبتسننأبجيهنأىرأتنكنإو.ءايشأللةليصألا
يغُلتيتلاةماعلاةيلدابتلاةميقلانعثيدحلاو.»ةلماشةيناملع«ةرابعب
ًانأشهرابتعابلاملاسأرنعًاثيدح،رمألاعقاويف،سيلتايصوصخلا
ىلإيدؤتيفرعمدُعبتاذةيلآهرابتعابلاملاسأرنعامنإوًايداصتقا
،رارسألابلمحموسَّدقموقيمعوصاخوديرفوهاملكمدهوكيكفت
خيراتلانمٍّلكلةيداعماهنأل؛ناسنإللةيداعمةيلآيهفمثنمو
.يناسنإلادرفتلااردصمامه-انفلسأامك-ةراضحلاوخيراتلانإذإ،ةراضحلاو
ىلإبكرملاخيراتلاوةراضحلاملاعنمناسنإلاعفدةيلآانهلاملاسأرو
يداملايعيبطلانوناقلاةدايسةيلآوه،طيسبلايداحألاةعيبطلاملاع
ةيلآلاسيلهنكلو.ناسنإلانعةسادقلاعزنتايلآمهأوهف،يدحاولا
دعبامرصعيف(اهمهأنمنأدقتعأىرخأتايلآدَجُوتذإ،ةديحولا
.اهمالفأودويلوهيفةلثمتملاةذللاةعانصوةيحابإلا)ةثادحلا



ناكثيح،ةيئاثرةدوشنأفزعيناكهشتيننأىرأانأعقاولايف:ج
اذهيف.ةيداملاةفسلفلانعةبترتملاةيواسأملاجئاتنللكاردإلامامتًاكردم
ناكيذلانونجملاوه"هلإلاتامدقل":لاقنمنأىسننال،راطإلا
ةجنفسإلابقفألاحسمننأاننكمأفيك:لءاستيو..رسحتيوقوسلايفيرجي
ةسادقلاعزنيفناسنإلاحجنفيكينعياذهو،راحبلالكففجننأو
اهنأبةثادحلافّرعيذلاربيففقومنعًاريثكفلتخيالاذهو.ملاعلانع
.disenchantmentoftheworldملاعلانعرحسلاعزن

"طوقسو،تارذىلإملاعلالوحتينعيهلإلا"توم"وأ"بايغ"نإ
نوكتنأبهشتينأبنتتارابتعالاهذهلو.نوكلااذهل"مظانلاراطإلا"و"لكلا
انلعجت،ةنيزحةمغنكانهنأظحالنهتاباتكيفو!اننيبًامئادًارئازةيمدعلا
امنإو،هلإلاتومهاّمسامبًاجهتبمالوًاديعسنكيملهشتيننأدقتعن
،فلتخمرمألانإفاديردىلإةبسنلابامأ.ةيمدعلاهتانيمضتانلنّيبيناك
نإفناملدناهنازوستلاقامكو.عاوجمانربقفوكرحتيهدجنثيح
هلإلالالظوحميفلثمتياديردهلثمييذلاةثادحلادعبامعورشم
.يفسلفلاباطخلايفكرشلالاخدإو

نولقنيمهنأ-كلذىلإةراشإلاقبسامك-نييناملعلاةوخإلاةلكشم:ج
نإ:ً-الثم-وكوفلوقيامدنع.دقنىندأنودمهريغووكوفوهشتينمالك
!!جاومألااهحسمتسو،ئطاشلالامرىلعتمسرلاكشأنعةرابعناسنإلا
ىلعوأتالوقملاهذهىلعجتحأنأضورفملانمًاناسنإيتفصبانأ
ةوخإلامظعمنأانملعاذإةصاخ!تالوقملاكلتتجتنأيتلاةفسلفلا
ءيشلا.مهباطخيفنولوقياذكهوأ،"ناسنإلا"ـبنينمؤملانمنييناملعلا
ناسنإلاتومنونلعيًاضيأمهف،ةيوينبلاةاعدىلعبحسنيهسفن
ناسنإلالالخنمثدحتتيتلايهةينبلانأنونلعيامدنعمهتقيرطب
!سكعلاسيلو



ناطيشلانإفتامدقهلإلاناكاذإهنإلوقأامةداعانأةبسانملابو
ةردقملانأو،ىهتنادقهفرعنامكناسنإلانأىنعمب؛رخآلاوهتامدق
ناطيشلادوجوف.تهتناملظلاولدعلاورشلاوريخلانيبزييمتلاىلع
حطسلزواجتملالكلاموهفموهانفلسأامكهلإلاو،هلإلادوجويعدتسي
ةيقالخأوةيفرعمتاموظنمىلإًادانتسازييمتلاىلعةردقملاوهوةداملا
.ناسنإللةزواجتموةيلامجو

ةيداملاةموظنملانأاوكردأنيذلالئاوألانيبنمناكرواهنبوش.معن:ج
مث."داصتقالا"ىلعديكأتلابتأدبةموظنملاهذهف،ةفلتخمًالاكشأذخأتس
دعبمث.دسجلاىلعديكأتلاحبصأنأىلإًايجيردترصحنتةلأسملاتأدب
!ةيلسانتلاءاضعألاىلعكلذدعبحبصأمث،سنجلاىلعزيكرتلاحبصأكلذ
ةثونألاءاضعأدبعيناسنإلاناكنيحىلوألاةيئادبلاتاينثوللاندعاننأكو
باتكيفتّنيبامك،ظحاليذإً،اروهدتتدادزاةلأسملانإلب!ةروكذلاو
ةموظنملانأىرتةينفلالامعألاوةيبدألاصوصنلاضعبنأ،)زاجملاوةغللا(
تيتأدقو،زاربلاولوبلالثمروصلالخنماهسفننعربعتةيداملا
،ثيدحلابدألايفيلجلكشبهاجتالااذهىدبتدقو.كلذىلعدهاوشب
.كلذىلعزرابلاثميركشدمحميبرغملايئاورلل"يفاحلازبخلا"ةياورو
ريسفتنكمياليروصتيفو.ليبقلااذهنمةريثكىرخأتاياوركانهو
ًالثملوقننأكً،ارشابمًاريسفتةيئاورلاةباتكلايفهاجتالانمعونلااذه
هاجتالااذهف!انسوفنىلإزازئمشالااولخدينأنوديرياذهمهعينصبمهنإ
ريسفتلانأبنينمؤملانمانأًامئادو.يفسلفريسفتىلإجاتحيةباتكلايف
-دقتعأو.انلوحنميرجياممريثكريسفتلحيتافمانيديأنيبعضييفرعملا
ةياهنوأ،ةياهنلاةيداملثميقباسلاهاجتالازوربنأ-يتاباتكيفلوقأامك
.ةيداملا

ددعتلنكميله(يظفللالاهسإلابمستتةثادحلادعبامتاباتك:ج
عناصمهأوهوًالثماديردكاجذخأنل.)!؟ةدسافلاةغللاحالصإتاحلطصملا



نكميو.ليصفتلانمءيشبهمجعمضارعتسالواحأساذلو،تاحلطصملل
ُّريغتلاتاحلطصمو،)ةبالصلاو(تابثلاتاحلطصم:نيمسقىلإهمجعمميسقت
همعزوهباطخيفتايئانثةيأدوجولاديردراكنإعمو،هنإيأ.)ةلويسلاو(
يئابرهكلارايتلانايرجهمجعميفيرجتةيساسأةيئانثةمث،اهزواجتهنأ
.ةلآةيأكولسيفيفخلايوقلا

سنازيرب:ةيسنرفلاب(»روضحلا«حلطصمتاحلطصملاهذهمهأ:ج
)presence(،لثمةيبرغلاةفسلفلايفىرخأتاملكلفدارمحلطصموهو
اديردركذدقو.»ةزواجتملاةتباثلاتايلكلا«و»لثملاملاع«و»سوجوللا«
»دوجولا«و»ةقيقحلا«و»رهوجلا«:لثم،ىرخألاتافدارتملاضعبهسفن
»روضحلا«و.يفسلفقسنيألتباثلابلصلاساسألاهنأبهفَّرعو،»ضرغلا«و
وهو،عوضوملاعمتاذلالعافتلبقءدبلايفدجوتةيْلَبقةيلوأةلوقم
ساسألاوهف،هسفنالإءيشىلإ)هروضح(هدوجودنتسيالهتاذبٍفتكم
،ءيشلكهيلإدنتسييذلالصألاوهو،هجراخءيشىلإليحياليذلا
ناسنإلازواجتيوهو،رهاوظلايفىنعملاوقسانتلاوةدحولاردصموهو
،ةروريصلاةضبقنمبرهيو،ةيسحلاليصافتلازواجتيو،سوسحملاهعقاوو
ًامامتةثولميهفروضحلاةركفنوضفريةثادحلادعبامةاعدنإفاذلو
.اقيزيفاتيملاب

نيحلطصمبفتكنلفاذلو.ةديدعتابثتاحلطصمةمثنأترشأامك:ج
يتسيرتنسوجوللا:ةيزيلجنإلاب(»سوجوللالوحزكرمتلا«وهلوألانينثا

logo-centricity(،نودنميناسنإركفدجويالهنأىلإاديردبهذيو
لوحزكرمتملاركفلانأو،)سوجولنودنم(هنعجراختباثساسأ
.لومشلاوةيملاعلاهسفنليعَّدياقيزيفاتيملابثولمركفسوجوللا

ـبهمجرتنيذلاو،»phono-centricityيتسيرتنسونوف«حلطصمكانهًاريخأو
ةيبرغلاةراضحلليركفلاثارتلانأاديردىريو.»قوطنملالوحزكرمتلا«
هل-يبرغلاروصتلابسح-قوطنملانأو،بوتكملا/قوطنملاةيئانثىلعموقي
نمىلعأةبترميفةقوطنملاةغللانإيأ،بوتكملاىلعةيقبسأوةيولوأ
.ةقوطنملاةغللةعباتةبوتكملاةغللارابتعانكميثيحب،ةبوتكملاةغللا
يعويفرشابملكشبدوجومتاملكلاىوحفنأضرتفيقوطنملامالكلاف



نعلصفنمهنأو،مالكلاىلعةيقبسأهلىنعملانأينعياموهو،قطانلا
نأو،لاودلاصقريفةلثمتملاةروريصلانمبرهدقهنأو،يلالدلاماظنلا
نطبيفةديصقىلإلوحتينألبقىنعملا(ةادأالإيهنإةغللا
يذلاىنعملانيبطيسولاوهانهتاملكلابقطانلايحلاصخشلاو.)رعاشلا
.اهقطنييتلاةغللاوهلقعيف

راكفأنعثدحتتةكسامتمةيناسنإتاذهبقطنتقوطنملامالكلانإ
،قوطنملاوً.ارقتسمًاعوضوموةرقتسمًاتاذةمثنأكف،نهذلايفةرقتسم
،ةطاسونودنمورشابملكشب)سوجوللاوروضحلا(لصألاىلإريشي،كلذب
بتاكنأىلإدوعياذهو.ةيفافشرثكأو)بوتكملانم(هيلإبرقأوهف
صنلاو،رشابملكشبنيقلتملاعملعافتيال،ديعببئاغبوتكملامالكلا
نميقلتملاىلإلصيهنألرشابمريغريبعت)مالكلاسكعىلع(بوتكملا
هنكميال،هيفءاجاميقلتملامهفيملاذإف.قاروألاوةعبطملاوملقلالالخ
َبُِتك،هبتاكنعلصفنمبوتكملاصنلاف،بتاكلانمهانعمنعراسفتسالا
نكميو،هريسفتوهعبطةداعإوهلوادتنكميًاصنحبصأوقرولاىلع
يأفاذلو.هبتكيذلاناسنإلالابىلعرطختنأنكميالقرطبهمادختسا
زكرمتلا"نعريبعتوه-اديردروظنمنم-بوتكملاىلعقوطنمللليضفت
يفةبغرلانعو،"كلذبةطبترملاةيلاعتملااقيزيفاتيملا"نعو"سوجوللالوح
اذلو.زواجتملالولدملاوروضحلا)نمبارتقالا:لقألاىلعوأ(ىلإلوصولا
ىنعميأءرملاضرفينأنكميهنأل،قوطنملاىلعبوتكملااديردلضفي
ًالثماديردبرضدقو.)قوطنملاصنلاسكعىلع(بوتكملاصنلاىلع
نيبتدجُوتاملكثالثنمةنوكمةدحاوةرابعوهوً،ادجريصقصنب
نعةرابعلاهذهتلصفنادقل"؟يتلظمتيسندقل":لوقيهشتينقاروأ
نإف،ةرابعلااهلجأنمتبتكيتلاةبسانملافرعنالاننإثيحو،اهبتاك
ةصقرتأدبوىنعملاطقسف،لولدملانعتلصفنالاودلانأينعياذه
.لاودلابعلوملقلا

laسناريفيدال«ةملكلانتمجرت(»فالجرتخالا«موهفموهاهمهألعل:ج
differance«ءاجرإلا«و»فالتخالا«يينعمديفتيهواديرداهكسيتلا«(.

لكف،رخآنعلادفالتخالالخنمدَّلوتي-اديردروصتبسح-ىنعملاف
لاودلانيبلاصتاوطبارتةمثف،اذهعمو.ىرخألالاودلانعزِّيمتملاد



لخادهانعمددحتيلادلكف،)تالولدملاولاودلانيبسيلو(رخآلاودحاولا
لكشبدجوياللادلكىنعمنكل،ىرخألالاودلاعمتاقالعلاةكبش
لادلكنإذإ،)رضاحهنأعمبئاغًامئادوهف(ةظحلةيأيفلماك
دنتسيهسفنهدوجوو،هدعبءاجيذلاوهلبقءاجيذلالادلاىنعمبطبترم
،سوماقلايفةملكىنعمنعثحبلابًالثمنويكيكفتلابرضيو.هفالتخاىلإ
لالخنماهانعمددحتيسف»ةطق«ةملكىنعمفرعتنأتدرأنإف
ةطقلا«نأانربخيسسوماقلانأامك.»ةطب«و»ةطن«يتملكعماهفالتخا
هنأفرعنسكانهو،اهانعمفرعنل»ناويح«ةملكىلإانليحيامم،»ناويح
يأ،»لجرأ«و»نئاك«يتملكىلإهرودبانليحيامم»لجرأةعبرأوذنئاك«
انهاقيطوينمرهلاةرئادنإيأ،يهتنتالةيرئادةيلمعةلاحإلاةيلمعنإ
ريسفتىلإيدؤيريسفتلكفىنعموأةياهنىلإيدؤتالةغَرفمةرئاد
وهو،ةياهنالامىلإلجؤموقَّلعُملاديألولدمنأينعياذهو.رخآ
)فالجرتخالاةكبشيفهطوقسل(لولدملانعلادلالاصفناىلإيدؤيام
الو(يهانتماللالاودلابعلىلإوةقيقحلاوىنعملاىلإلوصولاةلاحتساىلإو
زكرملاوأهلإلايأ،زواجتملالولدملاىوسةيلمعلاهذهفقوينأنكمي
.)لاودلابعلةكبشجراخفقييذلاتباثلا

يفةلالدللةضوقملاواهلةعفادلاةغللايفةنماكلاةوقلاوهفالجرتخالاو
يهف،اهيفًانماكسيل)اهتلالد(ةملكلاىنعمنأاديردِّنيبيو.هتاذتقولا
ةملكلكلولدمنإيأ،فالجرتخالالالخنمددحتيامنإو،اهلرهوجال
هلولدمبهطابتراولادلاروضحف،ىرخألاتالولدملابايغلالخنمددحتي
نإف،ىرخألالاودلابايغعم،نكلو.ىرخألاتالولدملاولاودلابايغوه
لادلايفركفأامنيحيننإف،اذلو.يعوريغنعاهيعدتسيرضاحلالادلا
لادلكو.ىرخألالاودلايفيعوريغنعركفأ،هيلعزكرأويمامألثاملا
،اهنعفلتخييتلالاودلانم)trace(سيرت:ةيزيلجنإلاب("رثأ"ىلعيوتحي
هلسيلوً،امئادهنعبئاغلادلاىنعمو.هدعبتدرومأهلبقتدروءاوس
.)رضاح/بئاغ(ةيلالدلاتاقالعلاةكبشنمءزجوهف،ةتبلالماكروضح
ولترثألا،راثآللُمكارتثدحي،نينسلاربعفالجرتخالاةيلمعلالخنمو
يفهنكلو،تاملكللرقتسملاوتباثلاىنعملاهنأكومكارتلااذهودبيو.رخآلا
نمحلطصملااذهو("رثأ"درجم..مهودرجموهف،كلذكسيلرمألاعقاو
.)اديرددنعةلويسلاتاحلطصممهأ

،كلذً،امامت"ةرهاظ"تسيل-اديردروصتبسح-ةغللانأةجيتنلاو
تاملكلايفًارثأكرتتوةقباسلاتاملكلانمًارثأيوتحتةملكلكنأل



لحياذبو،صنلادودحنعوبتاكلاةدارإنعىنعملاضيفياذلو،ةقحاللا
،رثألاىوسلصألانمىقبيالذإًامامتلصألايحَّميو،روضحلالحمرثألا
نإفََّمثنمو،لصأالبلصأوهفً،ائيشأدبيمليذلالصألاوهرثألاف
ةروريصلاىوسهمامأىقبتالويداموأينابرلصأالبهسفندجيناسنإلا
.ةقلطملاةيبسنلاوةتباثلا

ىلإيدؤياذهلك.رمألامكارتوفالجرتخالانأىلإاديردبهذي:ج
يتلا»disseminationنشينيمسيد«ةملكلانتمجرتيهو،»ىنعملارثانت«
تينيمسيد«لعفنمةملكلاو.»ةلالد«ةملكماقميفاديرداهمدختسي

disseminate«عطاقمدحأنأفورعملاو.»بوبحلارثني«وأ»ثبي«ىنعمب
رشابملاىنعملاو.»ينملالئاس«وأ»رذب«ينعت»semenنيميس«ةملكلا
ةدعةملكللنإف،اذهعمو.»ىنعملارثني«وهاديرددنعةملكلل
:تايوتسم

نمو،تاهاجتالالكيفرَثُنتروذبكهيفرثعبمورشتنمصنلاىنعم-1
ددعربكألٍهانتمالّرحبعل..ىنعملاتيتشت..هبكاسمإلانكميالََّمث
.يناعملانمنكمم

يأ،»ةلالداهلنوكتنأنودةلالداهلنأكو«ىنعمةملكلاذخأت-2
.بسحوةلالدلارثأثدُحتاهنإ

ةينانويةملكيهو»aporiaايروبأ«موهفماديردحرطيو.ىنعملايفن-3
لماكلاروضحلاسكعىلع)ايروبأ(ةَّوُهلاو.»اهلرارقاليتلاةَّوُهلا«ينعت
ةيئانثزواجتياميهةقدلاهجوىلعوأ،هيلإنئمطنيذلاساسألاوأ
ةقالعلاوزواجتلاوتابثلاوةقيقحلاوهروضحلاناكاذإو.بايغلاوروضحلا
اهتضبقنمتلفياليتلاةلماكلاةروريصلايهةَّوُهلاف،لولدملاولادلانيب

،ريغتلانمبرهالو.مئادلكشبِّريغتمعقاولانأىلعليلديهف،ءيش
نأىلعليلدةَّوُهلاو.ريغتم)هطمن،هتقيرط،هلكش(هسفنريغتلاىتحف
ةَّوُهلانإ.لولدملانعلصفنملادلانأو،اهيفمكحتلانكميالةوقةغللا
اديرداهفصودقو.يكيكفتلاباطخلايفيبسنلا/قلطملاءامسأدحأيه
.بايغك/روضحلاو،يهانتملاريغيهانتملاو،ددحملاريغددحملااهنأب

يهف،ةيوهلاوةيلوؤسملاودودحلانادقفبًامامتةطبترم)ايروبأ(ةَّوُهلاو
نلو.تابثلٍقَْوتيأهيفدجويالوتابثيأهيفدجويالملاعىلإريشت
امىتحالو،سوجوللالوحزكرمتللوأاقيزيفاتيملاىلإةدوعكانهنوكت



يف،ةروريصلاةءاربيفءاقبًامئادوهف.)اقيزيفاتيماتيم(اقيزيفاتيملافلخوه
ةيأىلإريشتالاهنألئطختنأاهنكميالو،أطخالبتاراشإلانمملاع
يفةقراغاهنأ،يكيكفتلاباطخلايفينعياذهو(لصأالبتاراشإلاف.ةقيقح
.."امةصقر"و"امةكحضهبحاصت"ملاعوهف،)لئاسلايداملاةروريصلاملاع
،)قالخألالصأيفهشتين("دوجوللطيشننايسنوملاعلابعللحرفديكأت"
ىلإناسنإلاملستسيثيحةقلطملاةفداصملاةبعل،نمأالببعلوهف
يتلاةطقنلايهةَّوُهلاو.لماكرطخوهوقلغمريغلبقتسملاف،دودحماللا
لاودلاقالزناأدبيو،تالولدملاةلسلسنعتالالدلاةلسلساهيفلصفنت
.ىنعملاُرثانتورثألامكارتوفالجرتخالاةيلمعأدبتو

امتاحلطصممظعملثمامهنإلوقلابظفحتأينيعدنكلو،معن:ج
ةميدقلااياضقلانعناربعيامنإوً،اديدجًائيشنالوقتالةثادحلادعب
تسيلةثادحلادعبامو.فشكتاممرثكأئبختةمروتمةمخضتمةقيرطب
ةيناسنإلاتاموظنمللةيداعميهامنإو،بسحوةينيدلاتاموظنمللةيداعم
ليدبيهةصقف،»ةصق«ةملكلمهمادختسايفاذهحضتيوً.اضيأةيداحلإلا
ةصقلابىرغصلاةصقلاةقالعو،»جذومن«وأ»ةيرظن«وأ»ةيؤر«ةملكل
.خلإ...عمتجملابدرفلاوةيرظنلابةلاحلاوماعلابصاخلاةقالعيهىربكلا

ىؤرلاوىربكلاتايرظنلا(ىربكلاصصقلانوداعيةثادحلادعبامةاعدو
لواحت،ةرانتسالاوةضهنلارصعذنمهنأنوريمهو.)جذامنلاوةماعلا
مضت)ىمظعةصق(ةيرظنىلإلصوتلاةثيدحلاةيبرغلاةيفرعملاةموظنملا
فصووهاذهمهفصوو.اهزواجتتوىرغصلا)صصقلا(تايرظنلالك
يفنماكقلطمىلإزكترتنوكللةيدامةيؤرحرطتيتلاةيداملاتافسلفلل
تارغثةيأنودءيشلكرسفت)ايراتيلوربلا،ةقلطملاحورلا،لقعلا(ةداملا
لكبةيداملاخيراتلاةفسلفلديجفصووهو.ءزجلاولكلانيبةفاسموأ
ءانبىلإةيقوفلاةينبألالكُّدَُرتو،ءيشلكرسفتاهنأب،اهتيعطقواهتايمتح
ةيدحاولاطقستف،دحاويدامرصنعىلإهرودبّدُريدحاويتحت
،ةثادحلادعبامتفصُودقف،اذهدنعفقوتيالرمألانكلو.ةيببسلا
ةيلكلاةعزنلاتاذصصقلادضةفسلفاهنأىلع،ً!اضيأةمروتمةقيرطب
تسنيجأ:ةيزيلجنإلاب(سوجوللالوحةزكرمتملا)ةزواجتملا(ةيلاتندنسنارتلا



againstlogocentricزفيتاراناتيملاتدنسنارتجنزيلاتوتكيرتنسوجول
tranacendentaltotalisingmetanaratives(،ةيداعمةفسلفاهنإيأ

يأ،ةيداملاةروريصللزواجتم)زكرم(سوجولىلإدنتستيتلاةيلكلاصصقلل
ملاعلزواجتمملاعىلإريشت،ةيلكةيرظنةيأدضةديدشةطاسببيه
.ةرشابملاةسوسحملاتايئزجلا

وأ»ةيؤر«ةملكنمًالدب»ةصق«ةملكةثادحلادعبامةاعدمدختسيو
الةيبسننذإيهف،ةصقدرجمةيرظنلاوةيؤرلاتناكاذإهنأل،»ةيرظن«
ةيرظنسيسأتةلواحمو.)يوغللاماظنلالثمًامامت(اهجراخوهامىلإريشت
نكميالذإ،ثبعلاليبقنموه)ةصاخلا(ةصقلاساسأىلع)ةماع(
،ةقيقحلاىلإلوصولافََّمثنمو،صصقتايرظنلالكف.صاخلانمميمعتلا
الو،دراوريغرمأةفرعملاو،ةنكممريغةيناسنإمأةينيدمأتناكةيقالخأ
دودحدجوتالو،نوكللةيرظندجوتالو،ماعخيراتةباتكلساسأدجوي
ةفرعملاو،ةيرحلاوةيمتحلانمرزجدجوتنكلو،ةكرتشموةلماشةيناسنإ
الو،صاخيريسفتويوغلراطإلخادةفلتخمةيلحمعقاومبةطبترماهلك
يهف.اَهتاذاُهتيعرشزواجتتاليتلاىرغصلاصصقلاىوسانمامأىقبت
ً،ايلاعًاّصاخًانيقياهبحاصحنمتً،امامتاهسفنىلعةقلغميوغللاماظنلاك
الةصقيهو.ةيلكوأةيئاهنىربكةلئسأةيأنعبيجتالاهنكلو
"نآلاب"طبترم،اهيفنماكاهقلطمف،ىربكةصقنمةيعرشةيأبلطتت
)يناكملاينامزلا(رشابملايداملافقوملابطبترم،)ةصاخلا("انُهلا"و)صاخلا(
.ةكرتشملاةيناسنإلاوأةيملاعلاتاقلطملاوأربكألاخيراتلابهلةقالعاليذلا
لثمرشابملايسحلاقايسللةزواجتملاتايلكلادوجوىربكلاةصقلاضرتفتو
امأ.قايسلاريغتبريغتتالوةقيقحلاةدحووقحلاةدحووةكرتشملاةيناسنإلا
،صاخلاقلطملاضرتفتف،اهقايسبطابترالامامتةطبترميهف،ىرغصلاةصقلا
نكتمليتلاةميدقلاتاينثولاوةينثولاةينومكلاتايلولحلابانركذييذلا
انركذتيتلاو،ةكرتشمةيناسنإالوةيملاعتايقالخأالوةيملاعةيؤربنمؤت
يهف،مينوميإشويجوةينويهصلاوةيزانلاةكرحلاو،ةيوضعلاتايموقلابكلذك
مهتسادقنودمتسيواهباحصأاهبنمؤيىرغصصصقراطإيفرودتاهلك
مضتىمظعةيناسنإةصقدجوتالذإ،ةرورضلابرخآلانودعبتسيو،اهنم
ىرغصلاةصقلانإلوقلانكمي،ََّمثنمو.اهيلإماكتحالانكميوعيمجلا
دجوتتايلكةيأوأتابثيأوأزواجتيأركنتيهفً،امامتةيناملعةصق
.ةروريصلاةماودفلخفقتوأةرشابملاةيسحلاةبرجتلاءارو



نمىدبتتصنللًاديدجًاموهفمنييثادحلادعبامحرطدقف،معن:ج
لمعلاةيئانثيهو،ةلويسلاوُّريغتلالباقميفةبالصلاوتابثلاةيئانثهلالخ
صنلاوهلمعلاو.)workandtext(تسكتدنآكروو:ةيزيلجنإلاب(صنلاو
هنأبمستيو،اقيزيفاتيملاب"ثولم"وهف،زكرموىنعمودودحهليذلا
دقاذهبوهو،ةيئاغلاىنعمىلعيوطنيو،لوألاهعناصىلإريشيوكسامتم
ً.ازواجتََّمثنموًاكسامتوًاتابثقَّقحوةروريصلاةضبقنمتلفأ

وهف(ةروريصلاملاعيفًامامتقراغ،زكرمالوهلدودحالفصنلاامأ
.ةروريصلاةماودهبشيهسفنصنلانإلب،)اقيزيفاتيملانمًامامت"رهطتم"
وأىنعمىلعقافتالاليحتسيهنألقلطملكشبيناعملاددعتمصنلاف
يئاوشعلاجمدرجموهف،ءارقلاددعبيناعمةمثنإف،اذلو.زواجتمرايعم
ءارُقلااهيلإلصوتييتلايناعملاف،ةلخادتملاتارفشلاواهصقرولاودلابعلل
ثحبلاحبصيوىنعملادَّدبتينأىلإ،ةرقتسمتسيلودحاوزكرماهطبريال
ىلإوةلويسلانمةلاحىلإاذهيدؤيو.يدقنلاثبعلانمًاعونهنع
.يناعملادُّدَعتوةقيقحلاءافتخا

ضيوقتىلإيدؤتةيددعتاهنكلوةيددعتللةوعديهف،الومعن:ج
دعبامةفسلفتاسرادمهأىدحإ(ناملدناهنازوسبهذتو.ىنعملا
ملاعىلإْكِّرشلالقنلةلواحميهاديرددنعةيددعتلانأىلإ)ةثادحلا
ىنعملاةيددعتحبصتو،ةهلآلاددعتلحمىنعملاددعتلحيثيحب.ةباتكلا
تسيلىنعملاةيددعتنإيأ.رشبلانيبلصاوتللًاراكنإوىنعمللًاراكنإ
،هنايبقبسامكو،يهامنإو،هبناوجددعتويناسنإلاعقاولاءارثنعًاريبعت
لولدملاضِّوقتيتلاةقلزنملاةلئاسلاةطرفملاةيددعتلانمةلاحقالطإ
يهفََّمثنمو،هانعموهكسامتعقاولاحنمييذلا)سوجوللا،هلإلا(زواجتملا
،ةيخيراتلاةركاذلا،ةغللا(هتيناسنإناسنإلاهيلعينبييذلاساسألاضِّوقت
دحاولاهلإلادوجوراكنإىلإيدؤتالانهةيددعتلانإ.)ةيعامتجالامظنلا
يفًالقتسمًاتباثًانايكناسنإلادوجوراكنإىلإًاضيأيدؤتامنإو،بسحو
سيلوهف،يقيقحيرذجداحلإاديردداحلإف.ةلئاسلاةيداملاةعيبطلاملاع
.تباوثةيأبوناسنإلابًاضيأرفاكوهامنإو،طقفهللابًارفاك



ءاوس،"لصأ"ىلإلوصولالاحتسالبرَّذعت،صنلاةيددعتتدادزااملكو
ناكنإو.ةيفسلفةقيقحمأ،عقاولايكاحيًانومضممأ،فلؤملاتوصناكأ
جراخءيشدجويالو(هجراختسيلوصنلالخاديفيهف،امةقيقحةمث
الف،صنللجراخدجويالناكاذإ،نكلو.)اديردريبعتدحىلع،صنلا
ءاغلإةلواحمنعريبعتاذهو(ددحمنومضمكانهسيلفً،اضيأهللخاد
عمتجملاهبشيةيحانلاهذهنم،صنلاو.)جراخلاولخادلاةيئانث:ةيئانثلا
ةقلحجراخءيشدجويالو،جتننلكلهتسنوكلهتسنلجتنننحنف،يكالهتسالا
قُّقَحتىلإيدؤتاليهفً،اضيأاهلخادءيشدجويالوكالهتسالاوجاتنإلا
!بسحوكالهتسالانمديزمىلإيدؤتامنإوناسنإلاتايناكمإ

فورحلانيبتاغارفلاوزيحلاىوسصنلايفديكأءيشدجويالو
)كنالبنوأكالب:ةيزيلجنإلاب(ضيبأىلعدوسأصنلاف،ربحلابةبوتكملا

blackonblank..تامالع،يدامسوسحمءيش،قروىلعربحدرجم
اهسفنجراخءيشىلإريشتالءامصتاغارفاهنيبءامصتاراشإنيب
لكشبالإفقوتيالوهلةياهنالتالالدلابعلف.اهلدودحالاهنكلو
ً!الثماهتياهنيفوأةحفصلاشماهدنع،يضرعويئاوشع

وهصانتلانإف،صنلالخاديساسألارصنعلاوهفالجرتخالاناكاذإو
نمةروريصلاةكبشيفطُقَسيصنلالخادىنعملاف،هجراخيساسألارصنعلا
لالخنماهسفنةكبشلايفهعومجمبصنلاطقسيو،فالجرتخالالالخ
نيبفقيصنلكف.صوصنلاىوتسمىلعفالجرتخالاوهصانتلاف.صانتلا
،هدعباميفوهلبقاميفهدودحدقفيوهو،هدعبدحاووهلبقدحاو،نيصن
يفوهقبستيتلاصوصنلايفاهراثآتكرتيتلاىرخألاصوصنلالكيفو
صوصنلالكلىدصوأرثأوهصنلكف،هدعبيتأتيتلاصوصنلا
وأعقودرجموهف،ةحضاوةددحمةيوههلتسيلصنلانإيأ،ىرخألا

لخادةغللاضيفتامكًامامت(ىرخألاصوصنلابمحتليوضيفيصنلاو.ىدص
لثمًامامت،هسفنصنلادودحلخادبَعوتُسيالىنعملايفضئافبصنلا
نأينعياذهلك.)ىرخألاتاوذلابمحتلتفاهكسامتدقفتيتلاتاذلا
الهنكلو،اهكرتييتلاهراثآلالخنمىرخألاصوصنلالكيفدجويصنلا
صانتلاةلاحنإً.امئادبئاغرضاحوهف،ناكميأيفلماكلكشبدجوي
.ةلماكةلويسةلاحهذه

اذلو،تالالدلاةكبشويوغللاصنلاريسأعقيهسفندقانلاىتحنكلو
التاملكلانألكلذ،هسفننعهسفنلثدحتيامنإفثدحتيامنيحوهف
ةروريصلاةكبشيفةعقاوهتاملكف،يههينعتامامنإووههينعياملوقت



سيم:ةيزيلجنإلاب(ةءارقةءاسإيهةءارقلكفاذلو،تالالدلابعلو
،لِّصوتالةغللاف.ةنكمملاةديحولاةءارقلايههذهو.misreading)جندير
بعللاالإعيطتسنالولصاوتلاكلمنال،ةروريصلاةكبشيفنوعقاوانلكو
.ريسفتلاءوسوةءارقلاةءاسإو

بوتكملاصنلاف،)ةقوطنملاال(ةبوتكملاصوصنلايهصوصنلالضفأو
ضرفيوهاقلتينأدقانلاعيطتسيو،هقالغإنكميالاذلوهعدبمنعلصفني
طبرلابهسفنفلؤملامقيمليتلاهئازجأضعبطبربموقيوهيلعهتدارإ
ةدوصقمريغتامالعىريوهو.)بتاكلاوهحبصيئراقلانإيأ(اهنيب
يد:ةيزيلجنإلاب(كيكفتلاحجناذكهو.ىرخألاصوصنللًاراثآوءادصأو
صوصنةيأ،صوصنلاةيجحطاقسإيفdeconstruction)نشكارتسنوك
صوصنلاطوقسعمو.detextualization)نشزيلاوتسكتيد:ةيزيلجنإلاب(
ًانئاكهرابتعابناسنإلاطقسييأ،يناسنإلايعولاوةيخيراتلاةركاذلاطقست
.ىرخألاتانئاكلانعًازِّيمتم

بهذتيتلاةيداملاةموظنملاوهةيبرغلاةراضحلايفنميهملاجذومنلا:ج
،ملاعلايفًايساسأًاروديدؤيالوهفدجونإو،دوجومريغهللانأىلإ
راوحلامسحو؟ةداملامأناسنإلاوهلهنوكلازكرملوحلدجلاراثمث
ىلإنوكللزكرمهنأىلعناسنإلابناميإلانمةيبرغلاةراضحلاتلقتناف
اهليهف،نيديأنعاريثكفلتختالةيداملاةموظنملاو.ةداملابناميإلا
رفسو،)ةذللاوةيداملاةعفنملا()ةياغلا(سوليتوهو)ةملكلا(سوغول
Worldةيملاعةنايدنعةرابعيهفمثنمو،نيورادةيرظنوهنيوكتلا

religionشويجلابرغلادنجةنايدلاكلتبجومبو.ربيفسكاملوقيامك
يفرعملاويعامتجالانيديعصلاىلعةقحاللاتاروطتللةجيتننكل،ملاعلاازغو
ةكرحيفهرابتعابعقاولاكاردإوهلوألا:رصانعةدعمكحبزكرملاككفت
يناثو.ملاعلايفتابثدجويالوهنأوةيداملاتايرظنلالوقتامكةرمتسم
دنعداصتقالاو،ماتنبدنعةيداملاةعفنملا:زكارملاددعتوهرصانعلاهذه
درىلإهاجتالاوهرصانعلاهذهثلاثو.خلإديورفدنعسنجلاو،سكرام
وهناسنإلالصأنأنيوراددكأنأدعبف.هنودوهامىلإناسنإلا
جنوينيبو،انلخادعبقيدرقلانأديورفدكأ،درقلاىلإاهنموابيمألا
ترهظمث.ةكردملاتاذلاىلعىضقفيناسنإلايعواللةيعمجلاةعيبطلا
ةيرظنلاتداسوً،اعمعوضوملاوتاذلابرضمتفنياتشنياعمةيبسنلا



،ةيداملاةينالقعاللاىلإةيداملاةينالقعلانمانلقتناف،قلطملكشبةيبسنلا
.ةلئاسلاةيداملاىلإةبلصلاةيداملانميأ

،تايلكلادوجوراكنإىلإفاطملااهبيهتنيةيداملاةيؤرلاهذه:ج
نكميالمثنمو،ميمعتلانكميالاذلو،ةطبارتمريغءازجأدرجمملاعلاف
.ىمادقلانييئاطسفسلاةيؤريههذهو.رخآلاعملصاوتلانكميالوكاردإلا
لعافتاهرابتعاباهسفنةفسلفلاراكنإىلإيدؤييداملايفسلفلاعورشملانإ
رصعيففوسليفلاةمهمنإيأ،تايلكلاىلإلوصولاوعقاولاعملقعلا
أشنةموظنملاهذهنمو.ءيشلككيكفتبموقينأيهةثادحلادعبام
ةيتارهاظلالثمتارايتترهظوهشتيننييكيكفتلاونييمدعلاديس

phenomenologyاهيفيقتلتيتلاةطقنلاىلإلصتنألواحتةيدوجولاو
هشتينليعرشلانبالاهفصوباديردءاجف،كلذرذعتنكلو.عوضوملاوتاذلا
ةقلطملاةلويسلاةلاحىلإلوصولاةلواحميفصخلتييذلاهعورشمحرطو
امدنعاننأًاربتعم،عقاولاوةغللانيب،لولدملاولادلانيبدودحلاوحمو
هنأللوقلاكلذككفيىنعملانمضئافًامئادكانهفلوقناملوقن
ضئافنعهيفثحبيوصنلاىلإرظنينأفوسليفلاةمهمو،هعمضقانتي
نعةيقادصملاطاقسإفدهباهمسحنكمياليتلاضقانتلاطاقنوىنعملا
انهنمو.ينيدلاصنلاطقفسيلو،ناكعونيأنمصنيأنعوصنلا
وdemystificationوdeconstruction:لثمكيكفتلاتاحلطصمتتأ

debunkوdemetaphysicalization.
ىلعو"ةثادحلادعبام"ةاعدنيبوكنيبكرتشملانعاذامنكلو:س

؟ةينيورادلاةثادحلاداقننمًاعيمجمتنأف"اديردكاج"مهسأر
امةاعدوةينيورادلاةثادحلاداقننيبةكرتشمرصانعةمثنأحيحص:ج

ءيشلكلاهكيكفتوةثادحلاهذهل"ةثادحلادعبام"دقننكل،ةثادحلادعب
ينإفةيبرغلاةثادحلليدقنةلاحيفامأ.ةيمدعلايفطوقسلاىلإاهبلآ
ًافدهملاعللنأىرأيننأىنعمب."اهبيكرتةداعإ"مثاهكيكفتبًالوأموقأ
.ملاعلااذهلةنوكملاتايئزجلالكهيفمظتنتًايفرعمًاراطإةمثنأو،ةياغو
"ىربكلاةصقلا"دض-لوقيامك-وهف،هسفنكلسملاكلسيالاديردامنيب
تايئزجىلإملاعلالوؤياديردةيكلسمبف.."ةلماشلاةيرظنلا"ةركفوأ
!طباريأاهطبريالليصافتو



هئامتنانمامنإوهتيدوهينمعبنتالاديردةيكيكفتنأمعزأ:ج
ازونيبسوديورفىلإةبسنلابنأشلاكلذكو،ثيدحلايبرغلايراضحلاليكشتلل
نوفلتخيالدوهيلانوركفملاءالؤهف.هنودامىلإناسنإلاادر،نايدوهيامهو
نوناقىلإناسنإلاعجرأيذلانيورادلثمنييبرغلاةفسالفلانمريثكنع
وأ"ةيدوهيلاةعيبطلا"نعثيدحلكتطقسأانهنم.يجولويبلاروطتلا
ةراضحلانمءزجاهنأىلعةيدوهيلاسردأتأدبو"ةيدوهيلاةيصوصخلا"
"ةيدوهيلاةيلقعلا"ىمسيامدجويالهنأبلوقلاىلإبهذأو،ةيبرغلا
يراضحلاراطإلالخادنوكرحتيدوهينوركفمدجويامنإو،ماعلكشب
يفمهاستيدوهيلاركفملايفةصاختانوكمكانهنوكتدق.يبرغلا
ةيئاهنلاةيعجرملاوةماعلاةيؤرلانكلو،ىرخأباسحىلعبناوجقيمعت
ليبسىلعديورفركفيفسنجلاةيزكرمف.ةثيدحلاةيبرغلاةراضحلايه
نمهيفداساموبرغلايفرشععساتلانرقلاركفلدادتمايه،لاثملا
.يريسفتجذومنىلإسنجلاليوحتةلواحمىلإىدأامم،يعواللابناميإ
يتلاهالابقلابهتفرعموهديورفةلاحيفهاجتالااذهنمقمعامنكلو
.هلإلاتسنجوسنجلاتهلأاهنأبتاماخاحلااهفصو

عوضوملااذهصوصخباديردنيبوكنيبةهجاومتثدحهنأتعمس:س
؟ةرهاقلاىلإرضحنيح

ىلإاديردءاجنيح،ةهجاومثدحاميمستنأبعصلانم:ج
شاقناننيبرادواهادحإترضح،تارضاحملانمةعومجمىقلأوةرهاقلا
رخسيو،نيرخآلامرتحيالً،اجرهمهنوكودعياليلإةبسنلاباديردف.داح
ةصرفهيطعأالىتحةفتلمةقيرطبةلئسألاهيلإتهجواذلو،مهنم
دعبامنأيروصتيفو.ةلئسألانعبيجيىتحوهتداعيهامكةيرخسلل
لككيكفتنكميهنأوقلطمدجويالويبسنءيشلكنأىرتةثادحلا

الًاضقانتهلخاديوحيلوقلكنإذإ،ةقيقحلاهذهىلإلصنلءيش
يتلاةوهلايأ،ايروبألارهظتكيكفتلاةيلمعلالخنمهنأو،همسحنكمي
امبتاقلطموأتباوثيألضفريهةيكيكفتلانإيأ،رارقنماهلسيل
نعثدحتةرهاقلاىلإءاجامدنعاديردنكلو.هتاذناسنإلاكلذيف
يفتاعاشإكانهنإ:ةرذحةقيرطبهتلأسف.تاقلطملانعوةيناسنإلاةميقلا
نمهنأعمينامويهلايناسنإلاركفلاةاعدنمتحبصأكنأبةرهاقلا
زكرمناسنإلانأىرتيتلاةيناسنإلاةعزنلادضكيكفتلانأفورعملا



:هلوقبعيمجلاأجافف.زكرمهلملاعوىربكةصقدجوتمثنمو،نوكلا
كيكفتنكميله:هتلأسمث.ةينامويهلاةيناسنإلاةعزنلادضسيلكيكفتلا
ًاقلطمكيكفتلاحبصيكلذرذعتاذإهنأيلاؤسنمدصقأتنكو؟كيكفتلا
ضفردقوً.اعمهلإلاويبنلاوهاديردحبصيولب،اقيزيفاتيمللدوعنكلذبو
فرعتله:هلتلقوثلاثلالاؤسلاهتلأسمث.لاؤسلااذهنعةباجإلا
نمو.ناملدنهنازوسراكفأهلصخلأتأدبو.معن:لاقف؟ناملدنهنازوس
ةيباجيإاهنأبفصوتذوذشلاوراحتنالالثمميقلاضعبكانهنأفورعملا
اننإفانعمتجميفاهنعثيدحلادنعنكلو،برغلايفاهنعثيدحلادنع
يفيدوهيلافقثملانأناملدنهةحورطأرهوجو.ةياغللةيبلساهربتعن
عيمجمطحيوةيبرغلاةراضحلايفءيشلكككفينأهتفيظوبرغلا
ةراضحلانمًاماقتناكلذلعفيوهو.ةسدقملاريغوةسدقملاصوصنلا
ديىلعلكيهلامدهعم)نيطسلف(هنطونمهتجرخأيتلاةيبرغلا
صوصنلاكيكفتبنوموقينيذلادوهيلاريغنيفقثملانأتفاضأمث.نامورلا
ةيؤريهو.دوهيلانيفقثملانمكلذاوملعتدقةيبرغلاةراضحللةيساسألا
يدوهيلاىرتيتلا)نويهصءامكحتالوكوتورب(ةيؤرنعًاريثكفلتختال
يفيباجيإعاقيإهلثيدحلااذهلثم.بيرختومدهرصنعهنأىلع
رخافتلاهنكمياديردفاذلو،ةثيدحلاةيبرغلاةراضحلالثمةيكيكفتةراضح
لب،هتيدوهيىلإاهبسنيو،ةيمدعوةيكيكفتةراضحيفهتيمدعوهتيكيكفتب
ءارآصيخلتنمتيهتناامدنعو.اديردماخاحلامسابهتاساردضعبعقويو
ىلعقيضلارهظف،اهنمهفقومبانربخينأهنمتبلطناملدناهنازوس
اوناكمهنأل،يئاقدصأكحضو؟اهلأستنأكعسوب:ًالئاقهديبحاشأوههجو
.هجاردتسالواحأتنكيننأنوفرعي

،يرشبلاسنجللريثكلاتزجنأةيبرغلاةثادحلانأهيفكشالامم:ج
نوركفمكانهناكةضهنلارصعذنم.ةمزألاةلحرملخدتتأدباهنكلو
ًانايحأاهليدعتوًانايحأاهبيذهتاولواحوةديدجلاةموظنملاةيشحوباوسحأ
ةكرحلاعمهتمقىلإرايتلااذهلصودقو،اهيلعدّرمتلاوأىرخأ
ةيجولويديإلاتاكرحلانمريثكتأدبرشععساتلانرقلايفمث،ةيسنامورلا
لعفبةيلامعتساةدامىلإملاعلالّوحتنعوجاجتحالااذهنعّربعت
.ةثادحلا



ناكثيح،تاينيتسلافصتنمىتحةرصتنمةثادحلاتلظكلذعم
امإناسنإلاىلعناكهنأىنعمب،يلامسأرلاراصتنالاويكارتشالاراصتنالاكانه
اهبذهينألواحيناكًايمالسإناكاذإف،كاذوأجذومنلااذهراتخينأ
ةثادحلاهذهترسكناتاينيتسلادعب.اهيلعةيمالسإلافراخزلاضعبةفاضإب
يفيهوةثادحلادعبامروهظلثم،تايلاكشإلانمريثكرهظيأدبو
جاتنإيفةيبرغلاتاعمتجملالشفوةثادحلاةمزأنعربعترهوجلا
.ةليدبةيجولويديإ

ناسنإلادّوزتاهنأل،اهروديدؤتةينيدلاتارايتلاتأدبراطإلااذهيف
هذهنكل.ةثادحلاهدقتفتامطبضلاباذهو،فدهوةياغبوةيميقةموظنمب
.فادهألاوتاهاجتالاةطلتخم،ةديدجلازتالعقاولايفةينيدلاتاموظنملا
ةثادحلاةموظنملليدباهنأىلعةيمالسإلاةموظنملاىلإًالثمانرظناذإو
أدبطقفًاماعنيرشعةبارقذنمفً.ادجريصقاهرمعنأدجن،ةيبرغلا
وحنوهيمالسإلاهاجتالاناككلذلبق.ليدببنايتإلاةرورضبساسحإلا
تاينيتسلادعبنكل،اهيلإمالسإلاةفاضإوةثادحلاتاموظنمىدحإينبت
ً.امامترمألافلتخا

ةموظنمىلإلصننأنكميةثادحلادقنديازتوتقولارورمعمامبرو
عممثنمضراعتتالو،ميقلاعمةرورضلابضراعتتالةديدجةيثادح
انتايحاهلالخنمبترنةموظنمبيتأننأةلاحلاهذهيفنكميو.نايدألا
.هللاىسنننأنودوةعيبطلاوناسنإلالتقننأنودنم





ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا-
ةملوعلاوةيلايربمإلا-
ةيسفنلاةيلايربمإلا-



غبص"يهAmericanization)نشيزيناكيريمأةيزيلجنإلاب(،ةكرمألا:ج
وهو،"ةيكيرمألاةايحلاطمنةعاشإوةيكيرمألاةغبصلابدرفوأعمتجم
.عامتجالاملعىلإدعبهقيرطدجيملحلطصم

اهسفنةلاحلانعربعيفيرطرخآحلطصمنعفلتخيالًاضيأوهو
زمريهالوكاكوكلاو.Cocacolization"نشيزيلوكاكوكلا"وأ"ةلكوكلا"وهو
سيلرمألانإ:مهدحألاقو.اهليودتواهراشتناوةيكيرمألاةايحلاطمن
نإيأ،"ةيلاينولوك"نمًالدب،ةيلاينولوكاكوكوهامنإوبسحوةلكوك
أجليالرامعتسايهو،ةيملاعلاةيكالهتسالارصعيفرامعتسالايهةلكوكلا
The(ناونعبًاباتكعامتجالاءاملعدحأبتكامك.ءاوغإللامنإورسقلل

MacdonaldizationoftheWorld(يأ)ىلإةبسن()ملاعلاةلدكم
يلالدلالاجملاو.الوكاكوكلاامكةكرمألازمرانهحبصييذلا)دلانودكام
"ةنملع"و"بيرغت"ةملكعملخادتي)ةلدكموأةلكوكوأ("ةكرمأ"ةملكل
ضعبوةلودلانعنيدلالصفدرجمتسيل)ةلماشلا(ةنملعلانأرابتعاب
تاقلطملاوتباوثلاوميقلالكلصفةيلمعيهامنإو،ةماعلاةايحلاتالاجم
ناسنإلاةايحوةعيبطلاوملاعلانع)اقيزيفاتيملالاكشأنمًالكشاهرابتعاب(
اهلةسادقالةيلامعتساةدامىلإهرسأبملاعلالوحتيذإ،ةصاخلامثةماعلا
اميأ،ةداملايفةنماكلاةيعجرملاىوساهلةيعجرمالو،ةيصوصخالو
،ةطلسلاةوهش،ةيداملاةعفنملا،قوسلاتايلآ(،ةكرحلانيناوقبىمسي
ضرغيأيفةداملاهذهفيظوتنكميمثنمو.)جاتنإلاتاقالع،سنجلا
.جرحوأتاظفحتيأنودةقيرطيأبو

ةيبرغلاةيراضحلاةموظنملاترولبترشععساتلانرقلافصتنمعم:ج
هرهوجيفملاعلانأنمةيؤرلاهذهقلطنتو.تاذللورخآللوملاعللاهتيؤرب
سيلفيداملاريغامأ،ةيداملاةكرحلانوناقوههمكحيامنأو،ةدام
هنأو،تاعمتجملانوؤشةرادإدنعرابتعالايفذخؤينأنكميالويرهوجب



ءيشلكف،ةيرشبلاةعيبطلاكلذيفامب،نوكلايفتباثءيشدجويال
امكوأ،ةميقلانعًالصفنمملاعلاحبصأراطإلااذهيف.مئادلكشبريغتي
وأةيناسنإريياعمدجويالهنأىنعمب،Value-Freeةيزيلجنإلابنولوقي
الريغتتسيهفريياعملاهذهلثمتدجوولىتحو،ةينيدوأةيقالخأ
ينعياذهلك.نابسحلايفذخؤتنأنكميالف،ةيدامريغاهنألو،ةلاحم
.ةيعامتجالارهاوظلاىلعوأتاعامجلاوأدارفألاكولسىلعمكحلاةلاحتسا
ةفسلفلاوةيرصنعلاترهظو،ةيناسنإلاةيعجرملاتباغريياعملابايغعمو
ةديحولاةيلآلاومكحللديحولارايعملاةوقلانمتلعجيتلاةينيورادلا
ًاقالطناو،يبرغلايرامعتسالاليكشتلادلوراطإلااذهيف.تافالخلامسحل
وحنىلعملاعلاةيقبهاجتةيبرغلاةيجيتارتسالاتددحت،ةيداملاةيؤرلانم
ةلامعلاوماخلاداومللردصم(ةيلامعتساةدامملاعلانأاهدافم،طيسب
هباسحلاهفظوينأضيبألاسنجللنكمي)ةنومضملاقاوسألاوةصيخرلا
مثةبروأشويجتكرحتراطإلااذهيفو.ىوقألايأ،ىقرألاسنجلاهرابتعاب
مهتيؤراوضرفو،مهنيباميفذوفنقطانمىلإملاعلااومسقوةدحتملاتايالولا
:يلياميفاهصخلننأنكميةيؤرلاهذهتامسو،هرسأبملاعلاىلع

نيبو،درفلاوةلودلانيبو،لودلانيبةقالعلاساسأوهعارصلا-1
ناسنإللزبوهويللفايكامةيؤروهداسامنإيأ،ناسنإلاهيخأوناسنإلا
،سكراماهنمدافتساونيوراداهروطيتلاو)ناسنإلاهيخألبئذناسنإلا(
تايداصتقاىلعو،ةيناسنإلاوةيلودلاتاقالعلاىلعترطيسيتلاةيؤرلايهو
.يملاعلاىوتسملاىلعمأيلحملاىوتسملاىلعءاوس،قوسلا

ىتحاهدييفتاطلسلالكزكرتيتلاةيموقلاةلودلاةركفترهظ-2
غوصتنأاهنكميىتحو،اهتمدخيفعمتجملارصانعلكدينجتاهنكمي
ىلإىدأيذلارمألا،لماكلاهءالونمضتةددحمبلاوقبسحنطاوملا
.هشيمهتويندملاعمتجملافاعضإ

ةيعجرمهلسيلركفوهو)ينيفوشلا(فرطتملايموقلاركفلارهظ-3
ًاقوقحهبحاصيطعيراطإلااذهيفيموقلاءامتنالاو.ةيقالخأوأةيناسنإ
هذهمضمهقحنمنأامقرعوأامةيموقءاضعأررقولف،ةقلطم
ةكيرمأيفثدحامك(هتدابإىتحوأبعشلااذهدرطوأيضارألا
نأدحألنكميالقحوهف)ةينويهصلاليئارسإوةيزانلاةيناملأيفوةيلامشلا
.هفانئتسانكميالمكحوهو،هيلعضرتعي

ىلإملاعلامسقًاهيركًايرصنعًاركفيعجرملاويركفلاراطإلااذهزرفأ-4
.فلختميبرغريغملاعومدقتميبرغملاع



يفةيطارقميدلاتلوحتبرغلاةيلضفأبةيرصنعلاةيؤرلاةرطيسعم-5
ةعومجمىلإًايعجرمًاراطإوىلعأًايناسنإًالثماهنوكنمةيبرغلاتاعمتجملا
"فلختملا"ثلاثلاملاعلاىلإةبسنلابامأ،اهتاعمتجمةرادإيفقبطتتاءارجإ
.هلةحلاصريغةيطارقميدلاف

مدقتلاطبرمتامدنعةيرامعتسالالودلاةهارشوعارصلاةدحتدازو-6
نعلصفنملايداملاراطإلايفيقطنمرمأاذهو(كالهتسالاوجاتنإلاتالدعمب
الةيعيبطلارداصملانأوهًادئاسناكيذلاضارتفالانأةصاخ)ةميقلا
ةاواسملاولدعلالثمةيساسأةيناسنإميقيطختمتراطإلااذهيفو.دفنت
.ةئيبلاىلعظافحلاوةنينأمطلاونزاوتلاو

ملاعلاكرحتييتلاةيبرغلاةيراضحلاةموظنمللماعلاراطإلاوهاذه
ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاو،اهلالخنم،يعوريغنعوأيعونع،هرسأب
.ةيؤرلاهذهلرولبتملاريبعتلايه

نعربعييذلاةيكيرمألاةيطارقميدلارعاش،نامتيوتلوورعشةسارد:ج
اهدعبيفةكرمألاةساردلًالخدمحلصتً،اقيمعًاريبعتيكيرمألانادجولا
ينغيهتاذىلعزكرمتملارعاشلاوهنامتيوتلووف.نّيعتملاويفرعملا
ثدحتملامستيو.هرعشناويدناونعوهوSongofMyself"يتاذةدوشنأ"
ةيمحرةعزنهلوةداملا/ةعيبطلايفبوذييعيبطناسنإهنأبهرعشيف
هنمًاءزجحبصيوهلباقيءيشلكوءيشيأيفبوذيهنإيأ،ةفرطتم
يهف،ةداملا/ةعيبطلاوههيلإةبسنلابديحولاقلطملاو.)ةيدامدوجوةدحو(
،ةداملا/ةعيبطلاىلععونتيهةدحتملاتايالولاو.ةديحولاةيئاهنلاهتيعجرم
يعيبطلاناسنإلاةركفنعردصتيتلاةيكيرمألاةيطارقميدلالثمًامامت
ضفريوهفاذل،ةيداملا/ةيعيبطلاهتاذىلعزكرمتمنامتيونألو.)يداملا(
ةبروأوةركاذلاويضاملاوثارتلاوديلاقتللهرهظريديامكً،امامتخيراتلا
ةيداملاةعيبطلاحارفأاذهلكلحملحيل،ةيكيلوثاكلاتاذلابو،ةيحيسملا
.سمخلاساوحلاراطإلخادرودتةيدسجحارفأاهرهوجيفيهو،ةطيسبلا
لاكشأتاذًاراعشأبتكيوةيبدألاديلاقتلاضفريهسفنببسللوهو
ىمسيامنيبهدئاصقحجرأتتو.لكشللداعملكشتاذوأةديدج
نأىتحلواحيالواهتاذيفءايشألادصريذإ؛ةيتامجاربلادئاصقلاوجولاتكلا



ةدابع،كلذككانهو.)يناسنإلالقعللًالخدتينعياذهف(اهنيبةقالعدجوي
،ةقاطلا،ينوكلايعولا(ةيداملاةيئاهنلاتايعجرملاوةيناسنإاللاتاقلطملا
تايئانثلالكضفريرعاشوهو.)ةدحتملاتايالولاةركف،تارذلا،تانويألا
ضرألاو،حورللٍواسمهدنعدسجلاف،ةيقالخألاوةيناسنإلاتاقلطملاوةيديلقتلا
ناويدبتكيهدجنو.تومللةايحلاو،رشللريخلاو،ركذللىثنألاو،ءامسلل
فراعتملادودحلازواجتتةغلىلإلوصولالواحيو.هومنبومنيًادحاورعش
يفطقسيوأ)اهتاذلالإريشتالةغليأ(ةينوقيأةغلىلإلصيلاهيلع
هضفريفو.)وهامكيداملاعقاولاسكعتنألواحتةغل(ةيفرحةغل
ضفريهدجن،ةمراعلاةيمحرلاهتعزنب،تاقلطملاوتايئانثلاوخيراتلاودودحلل
لوحزكرمتلاوةيرحلاةمقهرابتعابيسنجلاذوذشلاوحنهجتيوةيوهلا
ىلإةياهنلايفهسفنمجرتياذهلكو.ةفاكدودحلانمصلختلاوتاذلا
زكرملايفتخيولب،دودحلااهلالخنميفتختيتلاةلماكلاةلويسلاةلاح
ربعييذلاربكألايناملعلارعاشلاوةيكيرمألاةيطارقميدلارعاشوهاذه.هتاذ
جذومنلانمهتيؤراهيفبرتقتةرركتمةيجذامنةيناملعتاظحلنعهرعش
.لماشلايناملعلا

ةملوعلاوةيلايربمإلاوةلماشلاةيناملعلانيبفدارتامبرومزالتةمث،معن:ج
يفةنملعلودلارثكأنأةفداصملاليبقنمسيلو.)ةنملعلاوةكرمألاو(
تالدعمتدعاصتةلوديهو،ةيبرغلاةيلايربمإلاةدئاقًاضيأيهملاعلا
اهتبخننيبهفيظوتو)ةعيبطلاوناسنإلا(ملاعلاةلسوحيفووزغلايفةبغرلا
.قوبسمريغلكشبةيركسعلاوةيسايسلا

ةيركسعلاةنميهلاديازتىلإعجريملاعلايفةكرمألاةرهاظراشتنا:ج
نآلاملاعلايفةكرمألاوةنملعلاتايلآربكأنملعلو.ةيكيرمألاةيراضحلاو
ةبراومالبةينيورادلاميقلادسجتًالثميريجوموتمالفأف،ةيكيرمألاامنيسلا
مالفأودنوبسميجمالفألثمفنعلامالفألكويوبواكلامالفأو،ءايحالو
ةيماردلامالفألاامأ.هلعيبطتوفنعللديجمتةيلمعبموقت)نشكألا(



نعثدحتنملنحنو،اهسفنةميقلاةركفدييحتلواحتيهف،ةيديموكلاو
الأبجينكل.اهيفةهبشالةحضاومالفألاهذهةمهمف،ةيحابإلامالفألا
ىلإبهذنوً،ايريسفتًايديلوتًاجذومنحرتقننحنف،يناربلارصنعلااذهبيفتكن
دلوت،رشبلالكيف)محرلاىلإةدوعلايفةبغرلايأ(ةيمحرةعزندوجو
ةحيرملالولحلاوحنو،ةيدحاولاةيلازتخالاجذامنلاوحنًاعوزنمهدنع
ًاعوزنةمثنإيأ،ةبكرملاةيناسنإلالولحلاىلعاهلضفتو،ةرشابملاةطيسبلا
ًايراضحًاليكشتتسيلانهةكيرمأو.ليمجلانمًالدبطيسبلالوبقوحن
دجويلاحلاةعيبطبو،ةنماكةيلقعةلاحيهامنإو،بسحوًايناملعًايسايسو
ينابرلاعوزنلاويهلإلاسبقلا(يماستلاوزواجتلاوبيكرتلاوحنيناسنإعوزن
ذقنيسيذلاوهعوزنلااذه.)يمحرلاعوزنلالثمًامامت،ناسنإلايفنانماك
.ةيداملاةأمحيفطوقسلانميرشبلاسنجلا

يهفً،ايساسأًاضقانتًامئاديوحتةيداملاتاموظنملانأىلإبهذننحنو
يداملانوناقلاوحنًايجيردتهجتتمثسوململاورشابملاوصاخلاديكأتبأدبت
يفًاضيأنماكضقانتوهو(رهاوظلالكءارونماكلاأدبملاو،درجملاماعلا
كيمزوكنوكلاهيلأتةعزننيباهحجرأتيفةينومكلاةيلولحلاتاموظنملالك

cosmicكيمزوكأهراكنإمث)Acosmic(.تاموظنملاىلعقبطنياذهو
صاخلاقيرطلاوةيموقلاةيوهلاديكأتبأدبتيهف،ةلماشلاةيناملعلاةيموقلا
رمألاةيادبيفلايجألاأشنتو،يموقلاثارتلاوةيلامسأرلاوأةيكارتشالاوحن
زواجتييذلاقلطملاةباثمبنوكتةيوهيهو،ةيموقلاةيوهلاءاوللمحت
)صاخلا(يموقلاناسنإلانإيأ،دارفأللةرشابملاةينانألاةيداملاعفاودلا
ةيمهأًاضيأدكؤتتاموظنملاهذهنكل.)ماعلا(يعيبطلاناسنإلاقبسي
مامأاهتيعرشبستكتو)ماعلا(يعيبطلا)يسنجلاويداصتقالا(ناسنإلا
رهظت،جيردتلابو،كلذل.زواجتلاركنتةينومكتاموظنملالخنماهريهامج
كرحتتو،صاخلاقيرطلابوأةيموقلافراخزلابًاريثكمتهتالةديدجلايجأ
أدبيو.زواجتملاريغويطمنلاوماعلاويعيبطلاوحنًامامتةداملاةكرحلثم
،ةزواجتمتاموظنميأراطإجراخيسنجلاويداصتقالاعابشإلانعثيدحلا
ثحبياليذلاماعلايعيبطلاناسنإلارهظيوةيموقلاةيصوصخلاطقستف
.يروفلاعابشإلانعوأهتحارنعالإ

تابغرعبشتيتلاةمزاللاتافصاوملابةيكيرمألاةيراضحلاتاجتنملامستتو
دعبف،ثدحامكردينابايللسرادلالعلو.ماعلايعيبطلاناسنإلااذه
هونلاويكوباكلاوونوميكلاوياشلالافتحاوةيذوبلاووتنشلانعثيدحلا
تحستكا،ةيصوصخلابادهأبكسمتلانمةليوطنينسدعبو،وكياهلاو



نوبرشيو)تريشيتلا(نوسبليف؛ةديدجلالايجألاةيكيرمألاةراضحلا
تايلمعنورجيو)وكسيدلا(نوصقريو)رغروبماهلا(نولكأيو)الوكاكوكلا(
ءيشلاو.نييويسآلانويعلثمةقيضنوكتالىتحمهنويعىلعةيحارج
ةيوهلاقيقحتىلإاهدوجودنتسييتلاةيدوهيلاةلودلاىلإةبسنلابهسفن
نإوةكرمألاوحنةعزنلاًامامتاهتحستكاةلودلاهذه.ةيضارتفالاةيدوهيلا
)دلانودكام(اولكأينأنمًالدب،كلذل.ةيدوهيةيوهكانهنأنوعّدياوناك
طقاستدقديفيدكاملااذهىتح(ةيوهنماهلايو،)ديفيدكاملا(نولكأي
ةمصاع،سدقلايفتينبو.هيفةهبشالدلانودكامحبصأورخآلاوهًاريخأ
ماعطلانيناوقعبتتالرغروبماهتالحم،نولوقيامك،ةيدبألاليئارسإ
ةلحرمنملاقتنالااذهنعريبعتوهملاعلايفةكرمألاراشتناو.)ةيعرشلا
اموهو،ةيناملعلاةيموقلاتاعمتجملايفةيمومعلاةلحرمىلإةيصوصخلا
ىلإةثادحلانمو،ةلويسلاةلحرمىلإةبالصلاةلحرمنملاقتنالابهيلإريشن
نايساسألانارصنعلاامهعنصملاوقوسلاناكنأدعبو.ةثادحلادعبام
ةكرشوأيليللاىهلملابهلزمرنيذلاكالهتسالاوةذللاعاطقامهيلإمضني
.ةحايسلا

امنإوً،اططخمالوةرماؤمتسيلةكرمألاهذهنأىلإانهريشأطقف
اهيفامبتاراضحلالكفدهتسي)يراضحهبشوأ(يراضحقسنيه
ًايكيرمأًاماعطسيلرغروبماهلاف.اهتاذةيكيرمألاةفاقثلاوةيصوصخلا
لاقتناعمترهظةيراضحلاكشأامهنإ،ةيكيرمأاقيسومسيلوكسيدلاو
ةبالصلاوةيصوصخلاةلحرمنمةيكيرمألاةفاقثلاوةيناملعلاةراضحلا
ميطحتىلإيدؤيلاقتناوهو،ةلويسلاوةيمومعلاةلحرمىلإكسامتلاو
ةراضح،ةكيرمأطسوةراضح،يقرشلالحاسلاةراضح(ةيكيرمألاتايصوصخلا
لكآتلايفةذخآاهلكءارثلاةياغيفةيلحمتاراضحيهو)خلإ...بونجلا
يف،ةكرمألانأبلوقلااننكمياذهل.ةيناملعلاةكرمألاتايلمعريثأتبعيرسلا
ناسنإلانيبزجاوحلاليزتيتلا"ةبكوكلا"و"ةملوعلا"عمةفدارتم،رمألاعقاو
هلةيصوصخاليذلايعيبطلا/ناسنإلارهظيل،ءايشألاوناسنإلانيبوناسنإلاو
.ةيوهالو

،ةيركفوةيفاقثىرخأوةيسايسوةيداصتقاوةيخيراتبابسأكانه،معن:ج
ضعبنعاهضعبلصفنسنكلو،ةلخادتملابابسألانمبكرمةمثيأ



:ةيخيراتلابابسألابأدبنلو،ةيليلحتلاةرورضلل
اهيفبغريناكيتلانكامألانمنييلصألاناكسلا)ريفسنارت(لقن-1

ًالكشًانايحأذخأيلقنلاناكامك.اهنعبغريقطانمىلإضيبألاناسنإلا
ملاعلاىلإملاعلااذهنمنييلصألاناكسلالقنمتيناكذإ،ةيرذجرثكأ
خيراتراكنإبالإةيلمعلاهذهبمايقلانكميالو.مهتدابإقيرطنعرخآلا
.ةطاسبباهثاثتجانكميءايشأىلإنولوحتيةقيرطلاهذهبف،اياحضلاءالؤه

اهلقنواهروذجنماهعالتقاوةيقيرفإنمةيرشبةدامفاطتخا-2
ةفرصةيلضعةقاطوةيلامعتساةدامحبصتلةديدجلاضرألاىلإ)ريفسنارت(
.ثارتوأةيخيراتةركاذالب

.)ىرخألاتاراضحلاضعبنمو(ًاساسأةبروأنمةرجاهمرصانعلقن-3
نميعامتجالاكارحلانعثحبتةيكرحرصانعةداعيهةرجاهملارصانعلاو
نمأدبتلةيخيراتلااهتركاذاهءاروكرتتوتاقلطميأبريبكديقتنود
ملحتةيرشبرصانعيهو.ديدجلانطولايف)رفصلاةطقننم(ديدج
رطيستعمتجميفشيعلابو،خيراتلاةياهنويضرألاسودرفللةيمحرلاةدوعلاب
وأبنذلابساسحإيأنودنميروفلاعاتمتسالاوةحارلاميقهيلع
،ءارذعلاضرألاهذه،ةدحتملاتايالولاو.ةيديلقتلاتاقلطملاوأتايئانثلاب
.مهلربكألامحرلايهتناك

يفوهيذلا،خيراتلاراكنإوهانهربكألاكرتشملامساقلانأظحالنلو
ةروريصلاةضبقيفعوقولاىلإيدؤياممةيناسنإلاةيبيكرتلاراكنإهرهوج
هرابتعابفّرَُعفناسنإلليكيرمألاروصتلاىلعهرثأاذهلككرتو.ةيداملا
يأ،taxpayerبئارضللًاعفادهرابتعابو)ًاينامسجًاناسنإ(ةذللانعًاثحاب
لزتخيوهف،ةيناسنإلاةيبيكرتلاوخيراتللداعمروصتوهو،)ًايداصتقاًانئاك(
.نييدامنيرصنعيفناسنإلا

ةدحتملاتايالولايفةماعلاةايحلاةعقرنأظحالي،تفلسأامك:ج
لئاسووتاراكتحالاوةموكحلااهيلعنميهتةايحيهو،لئاهلكشبتعستا
يأعمةتبلاحماستتالةمراصةيعفنةيدامًاميقعيشتيتلامالعإلا
ثيحبةوقلانمتاسسؤميهو.ةينيدوأةيقالخأوأةيناسنإتاقلطم
.هتابغروهمالحأملاعيفوةصاخلاهتايحيفدرفلاىلإلصتاهنإ



لوصولاىلعةرداقةيوقةيزكرمةيموقةلودةدحتملاتايالولايفدجويو
ةيلامشلاةكيرمأةعيبطنإلاقيو.اهمكحتيتلاةعقرلاءاجرألكىلإ
تلهس،)اهريغولابج(ةيعيبطزجاوحدوجومدعبمستتيتلا،ةطسبنملا
لسالساهُمِسقتيتلاةيبونجلاةكيرمأسكعىلع،ةلودلاهذهلثممايق
يميلعتماظناهعبتي،ةلوغتمةلودةيزكرملاةلودلاتحبصأف.ةليوطةيلبج
.ةيناملعلاميقلامهنيقلتومهديشرتىلعونينطاوملاةغايصىلعرداقيوق
فلاخماذهف،ةينيدميقيأىلإريشتنأاهلنكميالةيسردملابتكلاف
ثدحتتةعلاطملابتكتأدبً،اريخأو.ةيبسنلاميقلاعيشتاهنكل،روتسدلل
لاصتالالاكشأنمًالكشهرابتعاب)ةيلثمسنجلاوأ(يسنجلاذوذشلانع
.عورشملا

ةيرظناهرابتعابعاونألالصأيفةينيورادلاةيرظنلابتكلاهذهدمتعتو
ةراشإلانكميالاذلو،اهفلخنمالواهيدينيبنملطابلااهيتأيالةيملع
ركذتنأةينيدلاتاعامجلاضعبتبلاطامنيحو.يهلإلاقلخلاةيرظنىلإ
يكذلاميمصتلا"ةيرظنيهوعاونألالصأيفىرخأةيرظنةيساردلابتكلا

intelligentdesign"ةيقادصملقتالةيملعوةيدامدهاوشىلإدنتستيتلا
!بلطلااذهايلعلاةمكحملاتضفر،نوينيورادلااهبيتأييتلاةلدألانع

الإضعبنعاهضعباهلصفنكميالو،تفلسأامكةلخادتمبابسألا:ج
تايالولاف،ةيخيراتبابسأًاضيأيهةيداصتقالابابسألاف.ةيليلحتلاةرورضلل
ةيلامسأرلاوهًادحاوًايداصتقاًاطمنالإريصقلااهخيراتيففرعتالةدحتملا
يهف،ةيوشتينلاوةينيورادلاوةيتامجاربلاميقلاوةيدرفلاوسفانتلاىلعةينبملا
نيدتةيطارقتسرأةقبطهتمقىلعً،ايعاطقإًاماظنقباسلايففرعتمل
ةيحيرألاوةيسورفلاوةناكملالثم،ةيداملاريغتالوقملاضعبلءالولاب
ةراجتلاراقتحاو،ًاليبنًالمعاهرابتعاب،ةعارزلابمامتهالاوةيعامجلاو
.)سنزبلا(و

نإف،ةدحتملاتايالولايفةراضحلليساسألاراطإلاوهقوسلاناكاذإو
موقيعنصملاف.عيمجتلاطخريوطتدعبًاصوصخرخآلابناجلاوهعنصملا
بهذيو.تايصوصخيأبفرتعيالوًامامتيناسنإلاعاقيإلاولمعلاةنملعب
قوسلاةلاحىلإملاعلاليوحتوهلماكلاديشرتلانأىلإربيفسكام
ةيجذامنةقيرطبةلحرملاهذهىلإةدحتملاتايالولاتلصودقو،عنصملاو



ً.ابيرقت
ًاضيأاهقبسياليتلا(ةيكيرمألاةراضحللةيتناتستوربلاةيفلخلاعجشتو

،ةعامجلاةيمهأراكنإويصخشلاصالخلاىلعوةيدرفلاىلع)يكيلوثاكثارت
نمانكرحتدقنوكناذهباننكلو.ةورثلاةمكارموةسفانملاميقديجمتىلعو
.يفاقثلاوينيدلالاجملاىلإيداصتقالالاجملا

شمهو،ةسينكلانعةلودلالصفىلعةكيرمألالقتسانالعإصني:ج
ضرتعا،1840ماعيفو.ريمضلانوؤشنمًانأشحبصأىتحًامامتنيدلا
يحيسملاثولاثللةيالولامكاحةراشإىلعانيلوراكثرونةيالويفنونطاوملا

.ةماعلاةايحلانمةينيدتاراشإيأداعبتسامتف،ركشلاديعءاعديف
زومرلابطلتختملو،ةدحتملاتايالولاىلعةيحيسملازومرلارطيستملو

انلصوىتحًامامتزومرلاةنملعتمتو.اهخيراتنمةريصقةدملالإةيموقلا
نيبتةريغصليثامتاوعضينأنييحيسملاىلعليحتسملانمحبصأةلحرمىلإ
يهفاذلو،ةماعةيكلماهنأرابتعابةماعلاقئادحلايفحيسملادلومرظنم
يألصفمتو.ةلودلانعنيدلالصفييذلايكيرمألاروتسدللةعضاخ
تاطاشننمريثكنعةيادبلاذنمةدحتملاتايالولايفةيقالخأتاقلطم
تايلآىلإدنتسييذلارحلايلامسأرلاداصتقالاًامامتداسذإ،ناسنإلا
مث،زواجتلاضفرتيتلاةيتامجاربلاةفسلفلاتداسو،ءارشلاوعيبلاوقوسلا
.ةيعامتجالاةينيورادلاةفسلفلااهعمتداس

هبشوأيجذامنيناملععمتجمروهظىلإتدألماوعلاهذهلك
ىلعامهتنميهوةيتامجاربلاوةيعامتجالاةينيورادلاروهظمثنمو.يجذامن
يأراكنإاهرهوج.ةسرشةلماشةيناملعتافسلفيهو.يكيرمألاعمتجملا
نييوشتينرشبنيبعارصةبلحملاعلاحبصيذإ،ةتباثةزواجتمميق
عقاولاىلعمهتدارإنوضرفيو(نيرخآلابنوشطبي)رشبلاقوفنامربوس(
Submenنمبس(نيعناخرشبىرخأةهجنمو،ةهجنم)نيرخآلاىلعو
)ءايوقألاةدارإهتقلخيذلا(عقاولارمألاعمفيكتلامهيلع)رشبلانود
.ةيداملاةيدحاولادسجتةيرشبجذامناهنإيأ،زواجتيأنودنم

ةلماشلاةنملعلاوحنفرطتملاهاجتالااذهراصحنكمملانمناك:ج
نأىلعةرداقةقباسةيخيراتوةيراضحديلاقتكانهتناكولهدييحتو



تايالولانكل.ةيددعتلاوةيئانثلانمًاردقضرفتوبيكرتلانمًابرضدلوت
نألهسلانمةيخيراتةركاذالب"ءاضيبةحفص"لعفلابتناكةدحتملا
ةظحللانمبرتقيلةيداملاهتيدحاوبلماشلايناملعلاجذومنلااهيفرولبتي
ديلاقتيأنمركذتةمواقمنودنم)ةيناملعلارفصلاةظحل(ةيجذامنلا
،هقيرطيففقتةيركفقئاوعيأنودنمو،ىرخأةيراضحوأةيقالخأ
زواجتىلعةرداقريغتانئاكىلإنولوحتيونينطاوملالكطيمنتمتياذهلو
،كالهتسالالجأنمجاتنإلاةيلمعيفًامامتةبعوتسمو،يداملاحطسلا
.جاتنإلالجأنمكالهتسالاو

هيفدوستعمتجمهنأدجنسفةدحتملاتايالولاعقاوىلإانرظناذإ:ج
ةفلتخملاملاعملاسمطىلإرمألاةياهنيفيدؤيامم،لهذملكشبةيطمنلا
ةيناملعةروطسأهدوستعمتجملااذهف.ةدحاوةيناملعةيوهيفاهجمدو
حمسيرايعموهو،دحاويدامينالقعيناملعيعامتجالوبقرايعمو،ةدحاو
نعيأ،ةينثإلاوةينيدلامهتيصوصخنعاولختينأةطيرشءامتنالابعيمجلل
مهيلختدادزااملكو.ةدحاوةيوهاهلحملحتلمهتيوهنمربكألاطسقلا
عمتجملادوسيامف،يعامتجالاكارحلاصرفمهمامأتدادزا،مهتيوهنع
،يحطسينثإعونتوةقيمعةيناملعةينالقعةدحوامنإوًايقيقحًاعونتسيل
رهصلاةقتوبةركفبىؤرلاهذهتمجُرتدقو."ةكرمألا"رهوجوهاذهو
مهثارتومهخيراتاوسندقواهنمنوجرخيمثنورجاهملااهيفزفقييتلا
نممهيفيقبنوكيدقامىلعءاضقلاومهجمدمتيمث،مهتيوهو
،نيلماكنييكيرمأنينطاومنوحبصيف،ةميدقةيثارتوأةيخيراتبساور
:ةينيتاللاب(ةيعمشلاكولنوجةحفصلثمءاضيبةديدجةحفصمهلوقع
.tabularasa)ازارالويبات

ةقتوبفً،امامتءاضيبنكتملةحفصلانأنويكيرمألافشتكا،لعفلاب:ج
نوسكاسولجنأتياو(ةرابعراصتخا:Waspبساولاةيزكرمضرتفترهصلا
ثدحتيينوسكاسولجنألصأنمضيبأيتناتستورب(يأ،)تناتستورب
،تاينيتسلافصتنمىتحيكيرمألاعمتجملايفتداسةركفيهو.)ةيزيلكنإلا
ًابلقًايكيرمأحبصيلهتيوهىسنيوًامامترجاهملاملقأتينأضرتفيناكذإ



نكيملنيذلادوسلاةلكشمكانهتناك،انهنموً.ابلاقنكمأنإو
ىمسيامعنوثدحتياوؤدبةنياهصلانأامك.مهدلجنولرييغتمهعسوب
،ةينيتاللاةكيرمأونيصلاوةيروكنمنورجاهمقفدتو،ةيدوهيلاةيوهلا
رهصلاةقتوبةروطسأترسحناف،مهتينثإنعنوثدحتيًاضيأمهاوؤدبو
لقتالتناكنإوًابيكرترثكأةروطسأاهلحمتلحف،اهذيفنتةلاحتسانيبتو
ينيدلاىتحوأينثإلاثاريملابظافتحالانكمملانمحبصأذإ،ةيداحأاهنع
كلذ(ةلودلليساسألاءالولاعمضراعتيالامبةماعلاةايحلايفميدقلا
نمًاضيأعنامالولب.)نولماشلانويناملعلاهلوحفتلييذلاقلطملا
ةردقمعمضراعتيالهنأمادامةصاخلاةايحلايفةينثإلاونيدلابظافتحالا
عمتجملاتاقلطنمعموأةماعلاةايحلايفءفكلاءادألاىلعصخشلا
لاحةيأبناضقانتيالوناشمكنيةينثإلاونيدلانأينعياذه.ةيناملعلا
ذإ،ةيجاتنإلاةدايزىلإعضولااذهىدأدقو،ةيئاهنلاعمتجملاةيعجرمعم
،ةيقالخأريياعمهمكحتثيح،ةصاخلايكيرمألاناسنإلاةايحطبضمت
نعةلصفنملاةماعلاةايحلاةعقريفقلطنيمث،همظنتو،ةينثإوأةينيد
ةطلخهذهو.ةينيورادلانيناوقلابسحعراصتيوسفانتيولتاقيلةميقلا
يناثلاليجلانأظحالملانكل،يكيرمألاعمتجملاحاجنيفتببستةديرف
ةيقالخألاوةينثإلاتاموظنملانعًايجيردتىلختينيرجاهملاءانبأنمثلاثلاو
يفةذخآةصاخلاةايحلاةعقرنأامك.ميدقلاملاعلانماهباوتأيتلا
ةينبتملاةفلتخملاةيميلعتلاتاسسؤملاومالعإلااهوزغيذإ،ىرخألايهلكآتلا
ةيكيرمألاةيكالهتسالاةايحلايفعيمجلاطرخنيف،ةميقلانعةلصفنملاةثادحلل
طمنلاىلإنومتنينيرجاهملانمديدججوفيتأيمث.تاذلالوحزكرمتلاو
يهةيئاهنلاةيعجرملالظتو،ةيكيرمألاجاتنإلاةلجعبنوعفديوميدقلا
ضعبىلإناسنإلااهلازتخابو،ةيناسنإةيبيكرتيأاهراكنإبةلماشلاةيناملعلا
اهبفارتعالامتييأ،نيدلاةلماعمةينثإلالماُعت،اذكهو.ةيداملارصانعلا
راطإنوكتالوةيساسألاهميقوعمتجملاتاقلطنمعمضقانتتالتمادام
.ةماعلاةايحلايفدرفلاكولس

تاكرشلانيبفلاحترضاحلاتقولايفةدحتملاتايالولامكحيام:ج
نمًادجبيرقفلاحتوهو،لورتبلاتاكرشونوتربيلاهونورنإلثمىربكلا



نعنوربعيددجلانوظفاحملا.امهنيبزييمتلابعصيلب،ةمكاحلاةبخنلا
نأحيحص،نييناملعلانمددجلانيظفاحملالك.فلاحتلااذهحلاصموركف
وأنويناملعوأنوينثإدوهيهيلعقلطينمممهنكل،دوهيمهمظعم
هذه.رولكلفلالاكشأنمًالكشاهرابتعابةيدوهيللنورظنيءالؤهو،نودحلم
فيظوتباوماقف.ريهامجلاكيرحتيفينيدلارصنعلاةيمهأكردتةعومجملا
لكشيهو،"ةيحيسملاةينويهصلا"ـبفرعياموأةيحيسملاةينيدلاةوحصلا
حبصأيذلايكيرمألاعمتجملايفيقالخألاروهدتلاىلعجاجتحالالاكشأنم
ةينيدلاةوحصلاهذهنكلو."تالفنالاعمتجم"نيللحملادحأفصوبسح
كسامتلاوةرسألانعنوعفادينويحيسملاةنياهصلاف،ءاكذلابمستتال
،يلثملاجاوزلابفارتعالادضنوتوصيو،يسنجلاذوذشللنودصتيو،يعامتجالا
نيبةقالعةيأنوريالةيسايسلامهتفاقثةلاحضومهتجاذسببسبمهنكلو
نيبوأ،ةيناودعلاةيجراخلاةكيرمأةسايسواهنعنوعفادييتلاميقلا
ةهجاوميفةيكيرمألاةلودلاقافخإوةمخضلاعافدلاتاينازيمتادامتعا
.ةيحصلاةياعرلاماظنروهدتوةيحصلاتانوعملاضيفختوانيرتاكراصعإ
ضرعلاتايلآوةيداصتقالاةيلاربيللاورحلاقوسلاةسايسنعنوعفاديمهو
ةيحابإلاوةيشفتملاةيقالخألاةيبسنلاباذهةقالعنوريالو،ةسفانملاوبلطلاو
ريهامجنأامك.لككةينيورادلاةثادحلاو،مالعإلالئاسويفةديازتملا
ءاضعأاهيلإيمتنييتلاةيبعشلاسئانكلانمنوتأيةيحيسملاةينويهصلا
فحصلانموزافلتلانمةدمتسممهتفاقثءالؤهو،ايندلاةطسوتملاتاقبطلا
يفنوطقسيمهلهجببسبو.ملاعلانعًائيشفرعتاليتلاةيلحملا
يذلارمألا،ةينويهصلاةلودللمهدييأتيتأيانهنمو،ةيفرحلاتاريسفتلا
.ةمكاحلاةبخنلالاحلاةعيبطبهعجشت

نأىلإةراشإلانمدبالثيح،نيحرطتامعمًامامتقفتأال:ج
يذلايناملعلايبرعلاباطخلاضوقترصاعملاانملاعاهدهشييتلاثادحألا
،صاخهجوب،ةيبرعلاوةيمالسإلاةقطنملاههجاوتامف،ةيبرغلاميقلابرشبي



قارعلايفيكيرمأشطبو،نانبلونيطسلفيفةينويهصةسارشنم
،نادوسلاوةيروسونانبلنوؤشيفرفاسيبرغويكيرمألخدتو،ناتسناغفأو
ههجوييذلادقنلاديازتنمهظحالنامةيناثةهجنمو،ةهجنماذه
كشالامبرثأاذهلك،ةيبرغلاةيثادحلاةموظنمللنييبرغلانيركفملاضعب
مهضعبرطضاام،قزأميفمهعضوولببرعلانييناملعلاةوعديفهيف
ةرادإلاتاهجوتنيبلصفلاىلإهدقنلصووةدحتملاتايالولاةسايسداقتنال
عنميالكلذنكل،اهبيدانييتلاةقلطملاةيكيرمألاميقلانيبوةيلاحلا
اليذلايبرعلايناملعلاباطخلايف،ةيوينبةلكشمامبر،امةلكشمدوجو
ةراشإلابجيًاضيأانهو.ةيبرغلاوةيكيرمألاميقلابريشبتلايفًارمتسملازي
نوكللوناسنإللهتيؤررييغتناسنإلاىلعءايشألابعصأنمهنأىلإ
.ةايحللو

عمأدبيلايربمإطمننمءزجلبةقرفتمثادحأدرجمتسيلهذه:ج
يفهفيظوتورخآلاضفر:ةدحاوةرابعيفصخلتي،ةدحتملاتايالولاخيرات
أدبيلايربمإخيراتةكيرمأخيراتف.مواقنإهتدابإوأةيداملاحلاصملاةمدخ
،ياواهونيبلفلالالتحاو،دوسلانييقيرفإلاريخستو،رمحلادونهلاةدابإب
ةيؤرنمعبانلاخيراتلااذهرخآىلإ،ةينيتاللاةكيرمأىلعةنميهلاو
تلصودقو.هتحلصمليوقلااهفظويةيلامعتساةدامهنأهارتملاعللةيلايربمإ
.ددجلانيظفاحملاريكفتيفةورذلاىلإةيلايربمإلاةسايسلاهذه

ةيساسألاهملاعمنّيبنلف،ركفلااذهنعيرظنلاثيدحلانمًالدبنكلو
،قارعلاوزغلةدحتملاتايالولاتعفديتلابابسألاحيضوتلالخنم
معدوناريإلءادعلاوناتسناغفأوزغءاروو(وزغلااذهءاروةنماكلاةيؤرلاو
تيتفتيرورضلانمهنأددجلانوظفاحملاروصت.)خلإ...ةينويهصلاةلودلا
ةينيدوةينثإوةيرئاشعوةيَلَبقسسأىلعاهبيكرتةداعإوةيبرعلاةقطنملا
تاليودىلإةقطنملامّسُقتثيحب،ةيبرعلاةيموقلاباسحىلعةيقرعو
ةيداصتقاوةيسايسةلتكلكشتنأنمًالدباهيلعةنميهلاواهعاضخإنكمي
.ةيسايسلاوةيداصتقالالتكلاةيقبعمةيدنةقالعيفلخدت،ىربكةيفاقثو
نيببسلجيلخلاةقطنمىلعةنميهلاةرورضىلإبهذييلايربمإلاركفلااذهو
نأامك،ملاعلايفلورتبنوزخمربكأىلعيوتحتةقطنملاهذهنأ:نيساسأ



يفةعدوملاةيبرعلالاومألاباحصأنأنمضتاهيلعةيكيرمألاةنميهلا
مهنكميال،رالودللةيساسألاةماعدلالكشتيتلاو،ةيكيرمألافراصملا
هنأنوريددجلانوظفاحملاو.ةدحتملاتايالولاىلعطغضللًةليسواهمادختسا
لودزازتبانكميهنأو،يوقيبرعماظنبايغلظيفاذهقيقحتنكمي
.رسيوةلوهسلكبجيلخلا

راتستحت،ةيبرعلامظنلارييغتةرورضىلإددجلانوظفاحملابهذيو
بخنوةديدجمظنبيصنتو،ناسنإلاقوقحوةيطارقميدلائدابمبمازتلالا
.اهعمةقالعلاّعبطتو،ةينويهصلاةلودلالبقتنأاهنكميةنورمرثكأةمكاح
يفاقثلاهجوتلارييغتيرورضلانمهنأيلايربمإلاركفلااذهباحصأىريو
مالعإلاقارتخاوةيساردلاجهانملاليدعتلالخنم،ةيمالسإلاوةيبرعلادالبلل
فيكتلالثمميقنأشنميلعتيتلا"مالسلاةفاقث"ىمسيامةعاشإو
الةديدجلايجأرهظتيكل،مازتلالاوداهجلالثمميقنمرذحتو،ةنورملاو
تايولوأو.ةيثبعةلأسمةمواقملانأىرتو،ثارتلاوأةيوهلابًاريثكثرتكت
ملعلمحييذلاودعاصتلايفذخآلايمالسإلارايتلليدصتلاركفلااذه
،ينويهصلايكيرمألاوزغلليدصتلاو)امهريغو،سامح،هللابزح(ةمواقملا
رثكأنمهنأتبثأثيح،هنيجدتويمالسإلاملاعلاسانئتساةلواحماذكو
قرشتسملا،سيولدرانربمهربخأدقو.ةيكيرمألاةنميهللًاضفرقطانملا
ىلإيدؤيسقارعلالثمىربكةيبرعةلودعيكرتنأ،ينويهصلايكيرمألا
.ةيكيرمألاةنميهلليبرعلاملاعلاةيقبعوضخ

لاكشأنمفثكملكشءاقبةرورضيبرغلايلايربمإلاركفلاةاعددكؤيو
،ةيكيرمألاةنميهلارارمتسانامضل،ةيبرعلاةقطنملايفيركسعلادوجولا
مضيديدجلاطسوألاقرشلاهنوّمسيةقطنملايفديدجيميلقإماظنمايقو
دعبامقارعكلذيفامبيبرعلاملاعلاو)اهنيجدتدعب(ناريإوليئارسإ

ةداعإةيلمعيفًايساسأًاروديدؤتسليئارسإنأىلإنوبهذيمهو.ماّدص
تاليودنيبةيدوهيةلودحبصتثيحبًايفاقثوًايسايسةقطنملاةغايص
نأىلع.)ةيغيزامأةلود،ةينستاليود،ةيعيشةلود،ةيزردةلود(ةفلتخم
مثً،ايركسعىوقألاوًامدقترثكألااهرابتعابًايساسأًارصنعليئارسإحبصت
.يكيرمألايسايسلاويداصتقالاويركسعلامعدلارمألاةياهنيفاهيدل

ةدحتملاتايالولاعجارتيلايربمإلاركفلاباحصأظحالدقل،معن:ج



،ةمخضةيداصتقاىمظعةوقلثمتىلوألاةرمللويهيتلاً،ايداصتقا
ةوقًاقباستهجاوةدحتملاتايالولاف.ةماخضلقتالةيركسعةوقاهدناست
اهدناستالةيركسعةوقوأ،)نابايلا(ةيركسعةدعاقاهلسيلةيداصتقا
ءاليتسالاةدحتملاتايالولالواحتاذهل.)يتييفوسلاداحتالا(ةيداصتقاةدعاق
.اهتحلصميفىوقلانيزاوملعجتنأاهنكميىتحلورتبلاعبانمىلع

تايالولاروهظوةدرابلابرحلاءاهتناعمهنأركفلااذهةلمحكردأامك
بلطتيحالسلاجاتنإرارمتسانإف،ملاعلايفًادحاومظعأًابطقةدحتملا
.ةيركسعتارماغميفلوخدلاوشويجلاكيرحتيفةمكاحلاةبخنلارارمتسا
نكيملعبطلابو،ةيكيرمألاريهامجللةديدجتارربمداجيإعوضومىقبيو
ندالنبةماسأنمءاوس،دالبلانمألديدهتدوجونملضفأرربمكانه
يتلاةعيرذلامهاطعأوربمتبس/لوليأ11ءاجمث.نآلاناريإمأقارعلامأ
مادصماظنةقالعولماشلارامدلاةحلسأةبوذكأتأدبو،اهنعنوثحبياوناك
ةحلسأيأىلعاورثعيملذإ،نيءاعدالابذكتبثدقو،ةدعاقلابنيسح
مئاقلاماظنلانيبةقالعيأكانهنكيملهنأو،يئزجوألماشرامد
وزغليقيقحلاببسلانأديكأتلاىلإينعفدياماذهو.ةدعاقلاوكاذنآ
يفةدحتملاتايالولايفيركسعلايعانصلاعمجملاةبغريفلثمتيقارعلا
.نارودلايفرارمتساللجاتنإلاةلجععفدلاهكالهتساوةجتنملاةحلسألافيظوت

،دحاوببسباهريسفتنكميالةيناسنإةرهاظيأًامئادرركأامك:ج
.ىربكلاةيلامسأرلاحلاصملالثمتةعامجمهةدحتملاتايالولايفمكحتينم
ةنميهملاًامئادتناكىربكلاةيلامسأرلاحلاصملانألكيهذاتسألانّيبدقو
نيبلصفتًامئادةفاسمءاقبعم،ةدحتملاتايالولايفرارقلاعنصىلع
تقاضةفاسملاهذهنكل،حلاصملاهذهلثمييذلايبوللاوةيكيرمألاةرادإلا
حلاصملاهذهلثمتةيلاحلاةيكيرمألاةرادإلاف،شوبةرادإةلاحيفًامامت
ةيلامسأرلادالبلايفةيداصتقالاتاعاطقلامهأنمو.رشابموظفلكشب
عمبسانتيمهمرودبموقيوهفاذلو،حالسلاةعانصعاطقةمدقتملا
.يكيرمألاداصتقالالخادهتيمهأ

يهةدحتملاتايالولايفحالسلاةراجتف،نوريثكهفرعيالءيشكانهو
سيلحالسلانأل،ظفحتالبيكيرمألابعشلابهناهبمتييتلاةقيرطلا
ديدحتمتيال،اهتاليثمعمةسفانميفلخدتوقاوسألايفحرطتةعلس



لكشييتلاةمكاحلابخنلاعمقافتالابامنإو،ةصقانملالخنمهنمث
نييلاحلاتالارنجلانأامك.اهنمًايساسأًاءزجنوقباسلاشيجلاتالارنج
ريشأسلوقأامىلعليلدتللو.تاكرشلاهذهلنيريدمليلقامعنوحبصيس
ةوهقلادادعإزاهج:سكاويإلاةرئاطفيلاكتنعمويتاذهتأرقامىلإ
كيتسالبلانمعطقعبرأدجوتو،يكيرمأرالود1000هنمثةرئاطلالخاد
يفنمثلانإيأ،ً!ارالود750اهنمةدحاولانمثةرئاطلادئاقدعقملفسأ
ةراجتنإفمثنمو،قوسلاتايلآلعضاخريغهنأليطابتعاةلاحلاهذه
ةلجعتفقوتاذإو.يكيرمألابعشلابهنليقيقحلاقيرطلايهحالسلا
ىلإنوررضتيسةبخنلاءاضعأنمًاريثكنإفحالسلاجاتنإعاطقيفجاتنإلا
.ةجردىصقأ

حالسرجاتةكيرمألبقنمقارعلاىلعيركسعمكاحلوأرندراجنإ
خيراوصديروتنعةلوؤسملايهاهلثمييتلاةكرشلاتناكو،لصألايف
تماقيتلانوتربيلاهةرادإسلجموضعينيشت.يكيرمألاشيجللتويرتاب
غلابمنامثأبقارعلايفيكيرمألاشيجللعلسديروتلالخنمنييالملابهنب
.حالسلاةعانصبةقالعهلرخآلاوهدليفزماردلانودو.اهيف

كانهنأدقتعألب،ةنكممةلأسمباجيإلابدرلانأدقتعأال:ج
وهف.ينويهصلاعورشملاعمثدحاملثمًامامتمههجاوتفوسةريثكلكاشم
نانبلطوقساهمهأةددحمءايشأهفادهأنيبنمناك1948ماعأدبنيح
.قارعلايفماظنلارييغتو،نيينيطسلفلاىلعءاضقلامث،تاليودىلإهلوحتو
ينويهصلاعورشملاحجنيملثيحً،امامتكلذسكعىلعناكثدحامنكل
لوأنوكينأعقوتملانمناكيذلانانبلو،نيينيطسلفلاىلعءاضقلايف
اماذهو.دومصلاوةمواقملادعاوقمهأىدحإتحبصأطقستةيبرعةلود
نوططخيمهمعن،يلاحلايكيرمألاعورشملاىلإةبسنلابثدحيسهنأدقتعأ
ُهَّللاَوُهَّللاُرُْكمَيَوَنوُرُْكمَيَو{ةينآرقلاةيآلانكل،مهططخميفًاحاجننوليختيو
.خيراتلانمةلحرملاهذهيفاهقدصتبثتس]8/30:لافنألا[}َنيِِركاَْملارُْيَخ

،رقتسيسقارعلايفعضولانأةيكيرمألاةرادإلاتدقتعادقل،معن:ج
ىطختنأدعبو،ةمواقملادعاصتدعبنكلو،ةيادبلايفكلذاوروصتدقل



ناكانهنمو،مهتيؤرتريغتنيفلألانييكيرمألادونجلانمىلتقلاددع
عمضوافتلاولبةيبرعلاةعماجلالخدتبلطوقارعللديدجروتسدنالعإ
امكدعتملةيكيرمألاريهامجلانأةظحالمبجيانهو.ةمواقملاتاعامج
فولألاتارشعدعبلملمتلاأدبمانتيفبرحءانثأيفف.يضاملايفتناك
تعجارتوةئمعبسمقرلادعبلملمتلاأدبدقفنآلاامأ،اياحضلانم
ديازتببسب"لمحتلاةبتع"ىمسيامعجارتىلإدوعياذهو.شوبةيبعش
غيرفتبيكيرمألامالعإلاماقدقو.ةذللاوحنهجوتلاوةيدرفلاتالدعم
ةرورضونطولابحوةماركلالثمتايلاثميأنمًامامتيكيرمألانطاوملا
لملمتينطاوملاتلعجرومألاهذهلك.رارقلاعنصوةسايسلايفةكراشملا
تايلمعلاءاهتناً،ايركسعًايزًايدترم،شوبنلعأنأدعبةصاخ،ةعرسب
!قارعلايفةيركسعلا

الةيداحألاهذهنأىلإبهذأينكلو،مهروصتناكاذهنأدقتعأ:ج
امبرودحاولابطقلااذهنمفوخةلاحيفةبروأف.رمتستنأنكمي
يهو،نيصلاهيلإمضنتنألمتحملانمو،يسور،يناملأ،يسنرفلتكتثدحي
ةيبرعلالودلاضعبلعلو.ةيسآلودكلذكوومنلايفةذخآىمظعةوق
ةيداصتقالاتالتكتلاهجاوتلاهنيباميفلتكتتنأبجياهنأكردتوقيفت
بخنلاةوحصصوصخبًامئاشتمتنكنإو،مويلاملاعيفىربكلاةيسايسلاو
،ًاليوطرمتستنلةيداحألاةيبطقلاهذهنأدقتعأًامومع.ةمكاحلاةيبرعلا
يأرلاىوتسمىلعةدحتملاتايالوللةديازتملاةضراعملاكلتكلذيفينديؤت
ىلعتنميهيتلاةيلازتخالاةيؤرلانأدقتعأيننأامك.يملاعلاماعلا
عيطتسأاليننأعمو،ًاليوطرمعتنلةدحتملاتايالولايفةمكاحلاةبخنلا
تارودلانأةظحالمانيلعاننأالإتالوحتلاهذهلعقوتمينمزىدمديدحت
لاصتالالئاسوببسبكلذوةعرسرثكأتحبصأةريخألاةنوآلايفةيخيراتلا
.ةثيدحلا



ةريزوف،كلذدكؤتتاءاصحإلالكنأدقتعأوً،امامتهعمقفتأانأ:ج
ةينازيمنإ،اهلوقيففقوملاتصخلسيارازيلودنوكةيكيرمألاةيجراخلا
رايلم500ةبارقىلإلصت،ةدحتملاتايالولايفعافدلاةينازيموأ،برحلا
نأتفاضأمث.ملاعلاءاجرألكيفعافدلاتاينازيملداعياذهو،رالود
ةفلكتلاًامامتتلهاجتدقل،برحلافيلاكتنمريثكبىلعأملسلافيلاكت
اهرابتعاببرحلاىلإترظنو)يداميعفنراطإلخادرودتيهف(ةيرشبلا
نوكينأدباليلامسأرعورشميأنعفلتخياليداصتقارامثتسادرجم
نماذهنأرابتعاب،نارودلايفرمتستنأحالسلاعناصملدبالو،دئاعهل
لواحتةدحتملاتايالولانإ.ةدحتملاتايالولايفةيداصتقالاتاعاطقلامهأ
ناتسناغفأرايتخاو،ةيركسعلاةوقلاقيرطنعيداصتقالااهعجارتضيوعت
يقارعديدهتكانهنكيملف،ساسألابيداصتقارايتخاوهوزغللقارعلاو
اهيفنابلاطدوجوبناتسناغفأنإلوقلانكميدق.ةدحتملاتايالولانمأل
امأ،هيفكوكشمرمأاذهو،ةدحتملاتايالوللًاينمأًاديدهتلكشتتناك
ةلآلاةجاحراطإيفالإةدحتملاتايالولاوزغريسفتنكميالفقارعلا
تايالوللىنستيىتحو،ةصيخرراعسأبلورتبللةهرشلاةيعانصلاةيكيرمألا
اهعجارتضوعتلملاعلاءاحنألكيفلورتبلاعبانمىلعرطيستنأةدحتملا
ناسنإلاةهارشيأ،"ةيبرغلاةلأسملا"حلطصمتحنبتمقدقو.يداصتقالا
تالدعمعمبسانتتالةيكالهتساتالدعمىلإلوصولاهتلواحمويبرغلا
نأيسنتال.ةيضرألاةكرحلايفةحاتملاةيعيبطلارداصملاعمالوهتيجاتنإ
ةيعيبطلارداصملانأوهو،ئطاخضارتفاىلعةينبمةيبرغلامدقتلاةموظنم
كلذعمنكل،يقيقحريغاذهنأانفشتكاو،ةيئاهنالاهنأوىنفتال
بورحلاهذهلكو،مويدعبًامويدعاصتلايفةيبرغلاكالهتسالاةلآرمتست
.تالدعملاهذهبظافتحاللةلواحميهةيرامعتسالا

هامسامةروطخىلعيعادولاهباطخيفرواهنزيأسيئرلاّهبندقو
ةلداعملايف،ةماعلاةايحلايفهرثأنمرذحو،يركسعلايعانصلاعمجملا
تاعانصلاحلاصمينعيعمجملااذه،ةيكيرمألاةيداصتقالاوةيسايسلاةيلخادلا
ةيدرأ،تارئاطتالماح،تاصاوغ،تابابد،تارئاط،ةحلسأ(ةيركسعلا

اهرودقمبيهف.رارقلاعنصوةيسايسلاةايحلاىلعرطيستيتلا)خلإ...دونج
ةحلصملاال،اهحلاصممدخيامباههجوتواهيلعنميهتوبازحألالومتنأ
ةسسؤملانأقارعلاوزغلدادعإلاءانثأيفظحولدقو.ةماعلاةيموقلا



لوقببسب،درمتلاولملمتلاتامالعتأدبو،ةحيرتسمريغتناكةيركسعلا
،تلسرأيتلاتاوقلافعضىلإجاتحيقارعلاوزغنأبنييركسعلاةداقلا
ةحلسألاةعانصتاكرشويركسعلايعانصلاعمجملالثممدليفسمارنكل
وزغينأهنكميسةحلسألالالخنمهنأروصتSmartWeaponsةيكذلا
اوناكنييركسعلانمريثك.دونجلانمريبكددعلةجاحامنودقارعلا
ةدحتملاتايالولانأىلإنوريشينآلاو،دادمإلاطوطخلوطنعنوثدحتي
قارعلاوزغنأو،جورخللةطختعضودقنوكتنأنودقارعلاتلخد
نأةجردل.اهرورغوةيسايسلاةدايقلالهجببسب،ةلماكلاىضوفلاىلإىدأ

فاخنانك«:تلاقةيكيرمألاNewYorkTimesزمياتكرويوينلاةفيحص
نأوهثدحامنكل،نييندملادضنويركسعلاهبموقيبالقنانمًامئاد
عمجملاولثمممهانهنويندملاو.»نييركسعلادضبالقناباوماقنييندملا
.يركسعلايعانصلا

ًءادتباو.ًاليحتسمسيلوبعصتلضفتامكوهو.حيحصاذه،معن:ج
يفهنملهسأةبروأيففطاعتولعافتداجيإنأىلإريشننأبجي
ةفاقثلانمريبكردقبزيمتييبروألاناسنإلانأل،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
اممربكألكشبهتاروطتوملاعلانعًارابخأرشنتةيبروألافحصلاو.يعولاو
ةيسايستافالتخادوجوبناجىلإ،ةدحتملاتايالولايفاهتاريظنهرشنت
-تلضفتامك-نكل.نينطاوملاةيعوتبموقتيتلابازحألانيبةيقيقح
تسيل،ةدحتملاتايالولالخادىتح،فطاعتلاولعافتلاقلخةمهم
ىلعةيكيرمألابرحلايفثدحاملاثملاليبسىلعيذخ.ةليحتسم
ةيادبلايفديؤتيكيرمألابعشلانمةقحاسلاةيبلغألاتناكثيح،"مانتيف"
رايتلا"ـبكاذنآهومسامفقوةعيرذتحت،مانتيفيفيكيرمألالخدتلا
بارتلاىلإنييكيرمألادونجلانمثثجلوصوعمو،جيردتلابو!"يعويشلا
ةيكيرمألاريهامجلاتأدب،ةيداملاةيكيرمألارئاسخلاديازتعمو،يكيرمألا
ةيكيرمألاةرادإلاةبلاطمعراوشلاىلإجرختوقباسلااهفقومنععجارتت
!ةرغاصبحسنتنألةدحتملاتايالولاترطضاو،مانتيفنماهتاوقبحسب
امك،هتاذتقولايفنوضوافتيونولتاقياوناكنييمانتيفلانأانهظحالنلو



لالخنمثدحيامبةيعوتةيلمعبموقتتناكبرحللةيداعملاتاكرحلانأ
نأروصتنمقلطنييذلا"حلسملاراوحلا"حلطصمتروطدقو.مالعإلا
اهساوحبالإملاعلاكردتاليكالهتسايناملعراطإيفرودتيتلابوعشلا
امكهدحومالعإلالالخنماهظاقيإنكميالواهبييغتمتدقلف،سمخلا
ةحلسملئاسرمهلثعبنف،ةلماكتمةسايسلالخنمامنإو،مهضعبروصتي
ةحلسمهبشلئاسرلاسرإنكميو،ةرمتسملاةحلسملاةمواقملاقيرطنع
ليعفتنكميامك،ةيبرعلالاومألاسوؤرلقنولورتبلاعطقبحيولتلالثم
،سيوسلاةانقنمةيبرحلانفسلارورمعنمو،كرتشملاعافدلاةيقافتا
بعشللنكميهنأاهنومضم،انرظنةهجوحضوتىرخألئاسراذهبكاويو
ذإ،ةحلسملاةهجاومللوأعارصللرربمدجويالذإانعمشياعتلايكيرمألا
نمعلسلاداريتساويبرعلاملاعلايفةيكيرمألالاومألاسوؤرفيظوتنكمي
بجيامك،لداعلالدابتلانمراطإيفكلذمتينأىلعةدحتملاتايالولا
ىربكلاتاكرشلاوتاراكتحالاالإديفتنلةحلسملاةهجاوملانأدكؤننأ
.ةينويهصلاةلودلاوحالسلاعناصمو

ولبرعلانأىنعمب،ةليحتسمتسيلاهنكلو،ةبعصتحبصأةهجاوملا
عناصملاباحصأنإفاهئارشمدعبةيكيرمألاعلسلانمةعومجمبرضاوررق
نأنكميوً،اروفانتحلصمللمعي"يبول"ىلإنولوحتيسعلسلاهذهلةجتنملا
وأنابايلاوأةيناملأوأةسنرفنماهداريتسامتيعلسعلسلاهذهبلدبتسي
اهعينصتىلعةيبرعلالاومألاسوؤرضعبعجشتامبروأ،دنهلاوأنيصلا
بسحردقتيتلاةيكيرمألافراصملايفةيبرعلاتاورثلاصوصخبوً.ايلحم
،يكيرمألارالودللًايوقًامعدلثميامم،رالودنويلب700ـبتعمسام
يبرعلابضغللةحضاوةراشإيفلاومألاهذهنم%10بحسنكمي
يكيرمألابعشلللئاسراهلكهذه،كلذبحيولتلالقألاىلعوأ،يمالسإلاو
.برعلادضةزيحتملاهتموكحفقاوميفرظنلاديعينأ



تايالولايفلمعلاميسقتنمثدحاملدوعيكلذنأدقتعأ:ج
لئاسميفةيلارديفلاةموكحلاوةمكاحلاةبخنلاتصصختثيحبةدحتملا
ىرخألارومألالكريهامجللتكرتو،ةيجراخلاةسايسلاونمألالئاسموعافدلا
،برشلاهايمءاقنىدموةيحصلاةياعرلاو،ميلعتلاوديربلاويفاطملالثم
املكو،ةرارحلاتالدعمديازتورورملالثميلخادلانمألااياضقضعبو
تارارقلاامأ.ةمراصةيطارقميدتاءارجإلالخنممتيلاجملااذهيفذختي
يتلا)تارباخملاةينازيم،عافدلاةينازيم،ةيجراخلاةسايسلا(ىربكلاةيسايسلا
حلاصملااهيلعرطيستيتلا(ةمكاحلاةبخنللتكُرتدقفةمألاريصمددحت
هيلمتامبسحواهتايولوأبسحءاشتاماهيفلعفت)ةيركسعلاوةيعانصلا
.يكيرمألابعشلاحلاصمسيلواهحلاصم

ةيملاعلارابخألاف،لمعللميسقتلااذهةيكيرمألاةفاحصلاسكعتو
كرويوينلالثمةبخنلاتالجمودئارجيفًاساسأرشنتةيسايسلاتاليلحتلاو
يتلاtabloidsـلاوةيلحملاوةيبعشلادئارجلاامأ.تسوبنطنشاولاوزميات
دئارجلاةيقبامأ،دومعفصنيف"ملاعلا"ىلإريشتيهف،ريهامجلااهؤرقت
صصخمربكألاءزجلاو،ةيلحملاةعامجلابةصاخلارابخألاوحئاضفلارشنتيهف
6مويىسنأال(.اذكهومصخلاتانوبوكوتانويزاكوألاوتانالعإلل
ةيكيرمألاةنيدملايفةيلحملاةفيحصلاترشننيح1967ةنسوينوي/ناريزح
ةحفصلاامأ،روطسةعضبيفبرحلاعالدناربخاهيفنطقأتنكيتلا
نأردانلانماذلو.)!ديدجقيرطحاتتفانعًارابخألمحتتناكفىلوألا
نمفدهلاوأهدالبيفيسايسلارارقلاعنصتايلآفرعيًايكيرمألباقت
ةفيرطةيئاصحإيفءاجو،ةيجراخلاةسايسلالاجميفتذختايتلاتارارقلا
نييروهمجنيسيئرمسااوركذينأيفاوحجننييكيرمألانمطقف%24نأ
ةصقيفةعبسلامازقألاءامسأنوفرعينيذلاددعغلبامنيب،نيقباس
نطاوملايعوتةفلتخمجمارباهلةيسايسبازحأبايغيفو!%77تياوونس
مالعإللةلهسةسيرفيداعلايكيرمألانطاوملااذهعقيً،ايسايسهفقثتو
هدلبةسايسمهفىلعرداقريغهلعجوهيلعضُرفيذلالمعلاميسقتلو
ريربتمتيهنأةصاخ،ةرومعملاءاجرألكيفيركسعلااهلخدتوةيجراخلا
نمىرخألالودلانوؤشيفيسايسلالخدتلاويركسعلاوزغلاتايلمع
،ةيقالخأداعبأهلعقافيكيرمأيموقنولبجزتممةربنلايلاعباطخلالخ
ةيامحوناسنإلاقوقحوةيطارقميدلالثم"ةيكيرمألاميقلا"نعنوثدحتيف
نم،يكيرمألانطاوملافيوختلنوؤجليمهنأامك.يكيرمألايموقلانمألا
باهرإلانآلاحبصأوةيعويشلاوهلحارملانمةلحرميفناكامودع



ىلعدقحيوةيطارقميدلاهركيودعلااذهنأهنادجويفاوخّسرو!يملاعلا
نوعتمتييتلاةيلاعلاكالهتسالاتالدعمومهتايحبولسأببسبنييكيرمألا
يفةيجراخلاةكيرمأةسايسىلعتاجاجتحالاأدبتامةداعكلذلو،اهب
ةبخنلااهقلطتيتلابيذاكألاةعيبطنوكردينيذلانيفقثملانيبتاعماجلا
ريهامجلانيبعراوشلاىلإةريصقلابتسيلةرتفدعبلقتنتو.ةمكاحلا
ةسائرلاتاباختناءانثأيفةدحتملاتايالولايفتنكيننأفداصت.ةيداعلا
تناكلب،ةيجراخلاةسايسلانعًاريثكعمسأملو)2000ماع(ةيكيرمألا
مامأاهيتفشيفهتجوزلَّبقلهو،روجلآةيصخشيهةيساسألااياضقلا
هتيصخشلهو؟ةلوقعمةرارحمأةدئازةرارحبيطارقميدلابزحلارمتؤم
اوناكةسايسللنوقرطتياوناكنيحو؟المأشوبجروجةيصخشنمىوقأ
دقفةيجراخلاةسايسلاامأ،بئارضلاوةيبطلاةياعرلافيلاكتنعنوثدحتي
امدنعيلتعقوةثداحانهينرضحتو.ةديازتملالورتبلاراعسأيفتصخلت
"ةهجاوملا"تثدحنيح،ةيحارجةيلمعيرجأةكيرمأبىفشتسميفتنك
،نيدلبلانيبةيوونبرحبوشنىلإيدؤتتداكيتلا،ناتسكابودنهلانيب
نيدلبلاىلعرصتقتنلةيوونلابرحلاف،ةريثكلاهداعبأهلريبكثدحوهو
تاضرمملاةريبكتلأسف!ةديدعراطخألهرسأبملاعلاضرعتامنإ،عازنلالحم
اذهنعتعمسدقتناكاذإامع،هيفجلاعأتنكيذلاىفشتسملايف
،ناتسكابودنهلانيبكانهيرجيامباهتربخأف!ال:تلاقف!؟للجلاثدحلا
ةكيرمأيفتاضرمملاةريبك.ةدحتملاتايالولانعناديعبنادلبامهنإ:تلاقف
ةيلكيفجرختتيهف،بيبطةلزنمبيهفًايداعوأًاطيسبًاصخشتسيل
تالاحلاضعبيفو.هيفمولبدىلعلصحتوضيرمتلاسردتمثبطلا
اياضقطسوألاقرشلايفوريمشكيفثدحيامنإ.بيبطلايأراهيأرّبجي
اذلو،سرجنوكلايفهيلثممهاجتهفقومددحتالويكيرمألابعشلاينعتال
تارشنلايفيجراخلاملاعلاثادحأركذتامنيحهنأبرغتسملانمسيل
ثداحىلعاهتيمهأيفديزتالاهنأكو،عيرسلكشبركذتاهنإفةيرابخإلا
نوديعبمهنأنودقتعينييكيرمألانإ.ةرشعحرجولتقمىلإىدأيرورم
رسفننأنكميو.ةريبكوةيلصفمثادحأنمملاعلايفيرجيامعدعبلالك
ةراشإلابربمتبس/لوليأنمرشعيداحلايفثدحاممريبكلايكيرمألاعزفلا
ذفنيومهدالبىلإودعلايتأييكيرمألابعشلاخيراتيفةرملوأاهنأىلإ
رربأنأالرسفأنألواحأانهانأ.ةيكيرمألاضرألاقمعيفهتامجه
.ةيناسنإلاوةيلودلااياضقلاعممهيطاعتيفنييكيرمألاكولس

نأىلإىدأيكيرمألابعشلاوةمكاحلاةبخنلانيبلمعلاميسقتنإ



ةسايسلابًاريثكثرتكيالوةرشابملاهنوؤشبمتهيحبصأيكيرمألاناسنإلا
الأيغبنيةيناثةيحاننمً.ايلاموًايرشباهفزنتستيتلاو،هدلبلةيجراخلا
ً،اينامسجوًايداصتقاًاناسنإحبصييداملايناملعلاراطإلايفناسنإلانأىسنن
راطإلا"امأ،رشابملكشبهصختيتلاةرشابملااياضقلابنمؤيًاناسنإيأ
بعشلايفرثؤتيتلاةيجراخلاةسايسلاكاياضقلاهذهل"يلكلا"و"عماجلا
الواهمهفيالوهف،رشابمريغلكشبناكنإو،ةريبكةجردبيكيرمألا
اهتانيمضتكاردإمدعوةيجراخلاةسايسلابمامتهالامدعةرهاظو!اهبثرتكي
ةرتلجنإلثمدلبيفلقألكشبدجوتاهنكلو،ةيملاعوةثيدحةرهاظ
كانهسانلانأدجنثيحةيسورلثمدلبىلإلصننأىلإ،ةسنرفو
يرجأيأرللعالطتسارهظأاذهلو،يسايسلايعولانمىلعأةجردمهدنع
مهنييليئارسإلانأنونظيعالطتسالامهلمشنمةيبلاغنأةرتلجنإيف
!مهنماهباصتغانولواحينيينيطسلفلانأوضرألاباحصأ

امًةداعيكيرمألابعشلانأىلإريشننأبجي،قحللًاقاقحإواذهعم
امك،ةيكيرمألاشويجلاةدبرعفاقيإلواحيو،جيردتلابرومألاقئاقحكردي
ةسائرلاتاباختنايف)2008ماع(نآلاثدحيامكو،مانتيفبرحيفثدح
رييغتلاةرورضنعنوثدحتينويطارقميدلانوحشرملاأدبذإ،ةيكيرمألا
نأبجياذهعمو.تاوصألااوبسكيىتحكلذو،قارعلانمباحسنالاو
تيبلاىلإلصونإ،يطارقميدلاحشرملاحجنيسله:يلاتلالاؤسلاحرطن
حالسلاتاكرشطوغضلعضخيسهنأمأ،ةيباختنالاهدوعوذيفنتيف،ضيبألا
؟لورتبلاتاكرشوةيركسعلاةسسؤملاوىربكلا

نأدقتعأينأل،ةيرهوجًاقورفتسيلاهنكلوقورفكانهعبطلاب:ج
ثيح"ةيداملاةيكالهتسالا"ةيؤرلاوهةدحتملاتايالولاىلعرطيسييذلا
تثدح.ةيدسجلاوأةيداملاتاجايتحالانمةعومجمهرابتعابناسنإللرظني
لك.رييغتيأثدحيملةماعلاةيؤرلايفنكلةسايسلايفتاريغتلاضعب
ليبسىلع.ققحتلايفتذخأةيناملعلاةيلاتتملاتاقلحنأرمألايفام
ذوذشلاناك1969ماعةكيرمأتكرتامنيح؛يسنجلاذوذشلاةلأسملاثملا
نيحسمهنانكاننكل،ةيناسنإلاتاعمتجملالكيفلاحلاوهامكً،ادوجوم
تلصونأىلإشماهلانمكرحتتذاذشلاةيضقتأدبمث.هنعثدحتن
عاستاعمو،كالهتسالاوةذللاوحنهجوتلاتالدعمدعاصتعمو.زكرملاىلإ
تلوحتذاذشلاعمحماستلابةبلاطملانمًالدبو،ةيقالخألاةيبسنلاةعقر



يداعلاناسنإلانيبةلماكلاةاواسملايأ،ذوذشلاعيبطتةرورضىلإةيضقلا
يلثملاجاوزلانوكينأبةبلاطملاتديازتورمألاروطتمث.ذاشلاناسنإلاو
يتلااهسفنقوقحلاىلعيلثملاجاوزلاءاضعألصحينأوً،ايعرشًاجاوز
ليختنلو.لافطألاينبتقحكلذيفامب،نويداعلاجاوزألااهيلعلصحي
هقحلًاضاهجإاذهسيلأ،نيتأرماوأنيلجرنمةنوكمةرسأيفأشنيًالفط
دوأام.!؟خيراتلاربعرشبلامظعمةايحلثمةيداعهتايحنوكتنأيف
نمتأيملوةأجفثدحيمليكيرمألاعمتجملايفثدحيامنأهدكؤأنأ
الأبجيمثنموةلماشلاةيناملعلاةموظنميفًانماكناكامنإو،رمقلا
عمالإيكيرمألابعشلليسايسلانادجولايفيقيقحريغتيأعقوتن
.يوقلازلزثودح

اهدئاعلحارمبقوفييبلسلااهدئاعو،ةرمثمريغةلأسمهذه:ج
ىوتسمىلعمتتنأدبالةهجاوملاو.هتحلصملاهفظويبرغلاو،يباجيإلا
الاذاملف،ةهجاوملاىلعةرداقريغتاموكحلاتناكاذإو،يموكحوأيبعش
؟عئاضبلاوعلسلاةعطاقمبيبعشلاىوتسملاىلعمتت

قمعأهلنوكيسقارعلانمةكيرمأباحسنانأانسفنأرِّكذننأبجيو
ليئارسإيفًاضيأاذهرثؤيسو،يهتنيفوسيروطاربمإلاملحلاف،اهيلعرثألا
دضبرحلا،ةدرابلابرحلا،برحلاراطإلخاديفًامودتشاعيتلا
اذإف،باهرإلاىلعبرحلامث،ةيبرعلاةيموقلادضبرحلا،ةيعويشلا
ريغةديدجةيجراخةسايستروطوةيكيرمألاةدحتملاتايالولاتشمكنا
نإف،ملاعلاىلعةنميهلامدعونيرخآلانوؤشيفلخدتلاىلعةينبم
.ىشالتتساهدوجوتاموقمف،ةيقيقحةمزأيفاهسفندجتفوسليئارسإ
اذهعمو.ةليحتسمتسيلاذهعماهنكلوةياغللةبعصةلأسماهنإلوقأ
عمتايقافتاعيقوتقيرطنعةنميهلالواحتنأةدحتملاتايالوللنكمي
نلرييغتلانإيأ،اهيفةيركسعدعاوقءاشنإو"ةقيدصلا"تاموكحلاضعب
.يئاهنلافدهلايفسيلوةيلآلايفرييغتوهفً،ايقيقحنوكي

يلحملايوتسملاويملاعلاىوتسملاىلعةريثكتاريغتتثدحدقل:ج
:اهنمتاهجوتلاهذهومنىلعتدعاس



اهتيؤرمدخيامعيذتف،تامولعملاركتحتةيزكرملاةلودلاتناك-1
،تايئاضفلاتروطتوتامولعملاعمتجمرهظنكلو.كلذادعامبجحتو
اهيعونماذهدازدقوريهامجللتاليلحتلاوتامولعملارفويذلارمألا
.بابشلاليجدنعيدقنلايعولاطشنو

نمحضتاامك،ةمزألاةلحرمةيبرغلاةيراضحلاةموظنملاتلخد-2
يفيعمتجملاككفتلارهاظميفىدبتتامكو،يتييفوسلاداحتالاطوقس
.ةدحتملاتايالولا

الةيعيبطلارداصملانأفاشتكاعموةيئيبلاةمزألامظاعتعم-3
يبرغلامدقتلاموهفمنأكردتةريثكتاعاطقبرغلايفرهظتتأدب،ددجتت
انلخدأدقةيناسنإةيعجرميأهلافغإبو،كالهتسالاوجاتنإلاىلعهزيكرتب
ةملوعللةضراعملاتاعامجلاورضخلاتاعامجترهظف،ةينوكةطرويفًاعيمج
.ةيملاعلاةراجتلاةمظنمو

يفريرحتلاىوقعمةيركسعلاةهجاوملانأيبرغلارامعتسالافشتكا-4
لئاسوىلإءوجللاىلإهرطضاامم،فيلاكتلاةظهابتحبصأثلاثلاملاعلا
وهديدجلايملاعلاماظنلاةركفحرطلعلو،هتحلصململاعلافيظوتلةغوارم
.تايلآلاهذهىدحإ

نمةيسورظاقيتساةيادبعمو،ىربكةيداصتقاًةوقنيصلاروهظعم-5
تايالولانعةلقتسمىمظعةوقنوكتنأةبروأةبغرمظاعتعمو،اهتوبك
دنهلا-ةيزيلام(ةيسآقرشبونجيفةيداصتقازكارمروهظعمو،ةدحتملا
ةدحتملاتايالولابغرتيذلا،بطقلايداحأملاعلانأظحول،)ةروفاغنس-
.يعادتلايفأدب،اهباسحلهرييستيف

ةبكرمةثيدحلاةلودلانأ-يلحملاىوتسملاىلع-عيمجلاكردأ-6
وأدحاوبزحوأدرفلالخنممتتنأنكميالاهترادإنأو،ةياغلل
تاسسؤملانمةعومجملالخنمةلودلاةرادإوهبولطملاف،ةقلغمةبخن
.ةصصختملا

ةيمنتلاقيقحتيفثلاثلاملاعلايفةمكاحلامظنلاقافخإدعب-7
يلامسأرلاهيقشبيبرغلاجذومنلاةاكاحمنأبةعانقلاتديازت،ةوجرملا
ةيومنتةيؤرىلإلوصولاوهبولطملانأو،يدجيدعيمليكارتشالاو
.ةديدج

امنإو،بسحوًايسايسًابلطمتسيلةيطارقميدلانأكرديعيمجلاأدب-8
مامأربكألاقئاعلاهرابتعابداسفلاعنملةلءاسملاةرورض(يداصتقابلطم
)جاتنإلانعفارصنالاوةيليفطلاىلععجشيهنأامك،تارامثتسالابذج



ةدايسلاىلعءادتعالاتالواحمليدصتللريهامجلادينجت(ينمأبلطمو
تاهاجتالباقميفةيموقلاةيوهلاديكأت(يراضحيفاقثبلطمو)ةينطولا
.)تايوهلالكحاستكاديرتيتلاةملوعلا

وأدحاولابزحلاةركفتطقاستامكةيزكرملاةلودلاةركفتطقاست-9
روهظةرورضتدكأتمثنمو،ةقلطملاةقيقحلاكلمييذلادحاولاميعزلا
لالخنمةرشابمامإريهامجلاةكراشموةطلسلالوادتوتاسسؤملاةلود
عضولاريغتاذهلكل.يندملاعمتجملاتاسسؤملالخنمامإوباختنالا
.ةعنامملاىوقلذفاونتحُتفوً،امامت



مكارتلانعثدحتيوهف؛يبرغلاعامتجالاملعيفيساسأللخثدح:ج
ةيتاذلادوهجللةجيتنوهبرغلابثدحيذلامكارتلاناكولامكيلامسأرلا
ًايلامسأرًامكارتسيليروصتيفبرغلايفثدحامنإ.ةيبرغلابوعشلل
ةيناملعلا(ةثيدحلاةيبرغلاةيؤرلارهوجيهةيلايربمإلا.يلايربمإمكارتامنإو
نرقلايفتعضويتلاةيلايربمإلاةيبرغلاةيجيتارتسالانإ.ملاعلل)ةلماشلا
نمهنكمتةغيصىلإيبرغلاملاعلااهلالخنمىعسيتلاورشععساتلا
ملاعلاليوحتىلعرصتو،ملاعلاةيقبعمةيدنلابمستتالةقالعيفلوخدلا
لوحتيو،برغلاوأىوقألاةحلصملفظوتةيلامعتساةدامدرجمىلإهلك
ةصيخرلاماخلاداومللردصموةيبرغلاعلسللقاوسأدرجمىلإملاعلا
اهلالخنمبرغلاققحيتلايهةيجيتارتسالاهذه؛ةصيخرلاةلامعلاو
ةيبرغةرهاظيأسردتنيحاهلافغإنكميالمثنمو،يداملاهمدقت
امنإوةيسايسةرهاظدرجماهنأىلعالةيلايربمإلاعاجرتسانمدبال.ةثيدح
نإ.رشععساتلانرقلايفةيبرغلارهاوظلامظعملةيليلحتةلوقماهنأىلع
اندرأنإو،ةيرصنعلاوأةينويهصلاوأةيزانلالثمرهاوظمهفننأاندرأ
لثمةرهاظمهفننأاندرأنإولب،هشتينةفسلفبناوجضعبمهفننأ
.يساسأدعبيلايربمإلادعبلانأدجنسفةيبرغلاةيطارقميدلا

،ةيطارقميدلاةيبرغلالودلانأظَحُالي.لاثملاليبسىلعةيطارقميدلاذخأنل
.مخضلايرامعتسالااهعورشماهلدالبيه،ةسنرفوةرتلجنإاهتعيلطيفو
مهتبلسونييلصألاناكسلاتعمقو،ملاعلاءاحنأمظعمتمهتلادالبلاهذه
ءيشلاو.مهتاورثتبهنوةيفاقثلاوةيعامتجالامهتاسسؤمتمطحو،مهتيرح
رمعتسانأدعبو.ةيلاطيإنعلقأةجردبو،ةكيجلبوةدنلوهنعهسفن
لقنمتمث،نييلصألاناكسلاةدابإبماق،ةدحتملاتايالولايبرغلاناسنإلا
نملكشاذهو(ًابيرقتلباقمنودنطقلاعرازميفاولمعيلةقرافألانييالم
يفةيداصتقاةرفطةدحتملاتايالولاتققحدقو.)يلخادلارامعتسالالاكشأ
تناكيتلاجيسنلاةعانصىلعًادامتعارشععساتلانرقلانمتاينيثالثلا



اهتبرجتيفةدحتملاتايالولاتلخدمث،نطقلاىلعىلوألاةجردلابدمتعت
ةينيتاللاةكيرمأتعضوو،نيبلفلاوياواهووكيروتروبتلتحافةيرامعتسالا
نعةيبرغلاتايطارقميدلاتخسرتدقو.ورنومأدبمىضتقمباهتلظمتحت
لالخنم)يلايربمإلا(يلامسأرلامكارتلاعيرستيفتحجنذإةيلايربمإلاقيرط
ةيداملاةيتحتلااهتينبسيسأتيفمهاسيذلارمألا،تارمعتسملابهن
ديرجتقيرطنعنينطاوملليعامتجالاهافرلاقيقحتو،ةرقتسملاةمخضلا
تاموكحلاتحجندقو.ةيرشبلاوةيعيبطلااهرداصمنمملاعلابوعشةيقب
رصانعلاونيمرجملالاسرإبتماقذإ؛ةيعامتجالااهلكاشمريدصتيفةيبرغلا
نمصلختلابتماقلب،قرشلاىلإيناكسلاضئافلاوًايعامتجاةرقتسملاريغ
امإمهلقنقيرطنع)دوهيلالثم(اهيفبوغرملاريغتايلقألاوتاعامجلا
ةلكشمتلحامك،)زاغلانارفأيف(برغلاىلإوأ)نيطسلفيف(قرشلاىلإ
امنأفرعننأيفكيو.تارمعتسملابهنلالخنمةورثلاعيزوتءوس
،ةيعانصلاةروثلارصعلالخهتجتنأامىلعديزيدنهلانمةرتلجنإهتبهن
لزعمبهتيؤرنكمياليثيدحتلاهعورشمويزيلجنإلاعمتجملاحاجننإيأ
عمتجملاهققحيذلايلخادلايعامتجالامالسلاف،يرامعتسالامكارتلانع
نمواهجراخىلإةرتلجنإلكاشمريدصتلالخنمققحتدقيزيلجنإلا
ئطاخيليلحتموهفموهيلامسأرلامكارتلانإ.يلايربمإلامكارتلالالخ
كيكفتنودو،دقننودهانلبقتوتالوقمنماندروتساامنمضهاندروتسا
.بيكرتوأ

نمةيملاعلاةيكالهتسالاتالدعملاققحيبرغلاناسنإلانأىسننالأانيلع
اوسسأمهنأانومهوأدقل.يلامسأرلامكارتلاسيلويلايربمإلامكارتلالالخ
لالخنمومهدهجلالخنمةيطارقميدلامهتاعمتجميفةيتحتلاةينبلا
وهاذهنأو،تاعورشملاةرادإميظنتوجاتنإلاتايلمعديشرتيفمهحاجن
يصخشلادهجلالالخنممهتاعمتجميفلصاوتملامدقتلاىلإىدأام
.حيحصريغاذهو.يلخادلامكارتلاو

ىتحبعتأودكأيننإلوقأنأًالثمعيطتسأ،ةطقنلاهذهحيضوتلو
نأفشتكنسفرمألايفانققدنإنكلو.هينج1000رهشلايفيلخدلصو
يفطقفهينجةئمةقيقحلايفوهيدهجلالخنمهققحأيذلايلخد
يلخدبضعبلاعمسيامنيح.هينج900هعومجماميدلاويلإلسرينيح
ةقيقحلانكل،جتنمولاعفوطيشنيننأينعنولوقيسليصافتلانودنم
.رخآناسنإتايناكمإودهجكلهتسأيننأل؛كلذريغ

يفةيداصتقالااهتزفقواهومنتققحةيكيرمألاةدحتملاتايالولانإفكلذك



يتلاةيناجملاهبشوأةيناجملاةلامعلاببسبرشععساتلانرقلاتاينيثالث
اوناكوةيقيرفإنممهفطخمتنيذلادوسلاةقرافألانييالماهباهدوزيناك
ةركفنآلانوشخيمهنإفكلذلو.بونجلايفنطقلاعرازميفنولمعي
ولو.بيلاسألالكبهجوتلااذهضاهجإلنوعسيو،تاضيوعتلابدوسلاةبلاطم
ىلعيكيرمألاسيئرلارقم،ضيبألاتيبلانإفتاضيوعتلاهذهباسحمت
تأدبولو،رمحلادونهللاهتيكلمدوعتضرأىلعينبدق،لاثملاليبس
حبصتةلأسملانإفةيناملأعمةينويهصلاةلودلاودوهيلالعفامكتابلاطملا

ضفرلاةسارشرسفياماذهلعلو.ةدحتملاتايالوللةفلكموًادجةبعص
ذنمةيقيرفإبونجيفنابريدرمتؤميفرارقلااذهلثمذاختاليكيرمألا
.ةرتف

دعبلالكنيتديعباتناكولامكناودبتنيترهاظىلإرظننل،معن:ج
يفةيلامشلاةكيرمأيفيناطيتسالارامعتسالامايقامهو،ىرخألانعةدحاولا
دوهيةدابإبةيزانلاةلودلامايقو،نييلصألاناكسلاةدابإبرشععباسلانرقلا
نأِّنيُبييذلاهسفنيفرعملاروظنملاانقبطول.نيرشعلانرقلايفةبروأ
،ةيبرغلارهاوظلامظعمءاروةنماكلاةيؤرلايهةيلايربمإلاةيناملعلاةيؤرلا
امكلتءاروةنماكلاةدحولاىرنساننإف،ةيليلحتًةلوقمةيلايربمإلاانمدختساو
وهةيلايربمإلاةيناملعلاةيفرعملاةيؤرلارهوجنإف،انفلسأامكو.نيترهاظلا
،ةيؤرلاهذهنمًاقالطناو،ةعفانةيلامعتساةدامىلإملاعلاورشبلاليوحت
مهرابتعابرشبلانييالملقنببرغلايفيناطيتسالايرامعتسالاليكشتلاماق
نمرشبلانمنييالملالقنمتف.ىَزُغتولَقُنتورَّخُستوفَّظُوتةضحمةدام
،مهتيجاتنإميظعتومهعفنةدايزل،كانهمهنيطوتلةكيرمأىلإةبروأ
.ةبروألةيعامتجالاوةيداصتقالالكاشملالحلومهفيظوتةيلمعليهستلو
ىلإاهليوحتنكميةيقيرفإنمةيرشبةدامبالجتسامت،هسفنببسللو
قيرطيففقتقئاوعترهظنأثدحولاذامو.ةصيخرةيلضعةقاط
ةيرشبةدامقئاوعلاتناكولاذام؟جاتنإلاميظعتوةعفنملاةدايزةيلمع
ةعفانريغنوكتسةيرشبلاةداملاهذهلثم:ةرشابموةلهسةباجإلا؟ىرخأ
،ةدحتملاتايالولايفرمحلادونهللثدحاماذهو.اهتلازإنمدبالاذلو
هسفنتقولايفموقيوةكيرمأيفدونهلاديبيضيبألاناسنإلاناكثيح
نكميالو.اهناكسديبأيتلاضرألاىلإمهلقنوةيقيرفإيفدوسلادايطصاب



ةيجولويبلاتافيرعتلاوجاتنإلاميظعتوفيظوتلاراطإيفالإاذهمهف
يراضحلامهكسامتمدعببسبمهمادختسانكميدوسلاف.ةمراصلاةيقرِعلا
اوناكفدونهلاامأ،ةيلضعلامهتوقببسبو،مهلقندعبمهيلعضرفيذلا
ةعانملاماظننأامك(ةيخيراتقوقحتاذةكسامتمةيراضحةلتكنولِّكُشي
،ضيبألاناسنإلااهلمحيتلاتابوركيملامامأًادجًافيعضناكمهبصاخلا
.)ديدجلاماظنلايفمهباعيتساريسعلانمناكمثنمو

قيبطتىوستسيلةبروأيفةيرشبلاتاعاطقلاضعبلةيزانلاةدابإلاو
برغلايفتمتاهنكلو،ةيلايربمإلاةيناملعلاةيفرعملاةيؤرلاكلتلرولبتم
نويزانلاررقيتلارصانعلاف.نيتكيرمألاوأةيقيرفإوأةيسآنمًالدبهسفن
.اهتدابإررقتةعفانريغةجتنمريغاهنأ

نعثدحتيهنأدجنسفربيفةحورطأيفانلمأتنإ؛سكعلاىلع:ج
نمؤيناسنإ،ربيفروصتبسح،يتناتستوربلاناسنإلاف،يلايربمإلالقعلاةدالو
ببسامنودرشبلاضعبيفطصيهلإلااذهو،هروغربسينأنكميالهلإب
وهف،صالخلاقيقحتيفًاريثكديفيالحلاصلالمعلاىتحو،مهيدلفورعم
اذلو.uncertaintyregardingsalvationصالخلاصوصخبدكأتمريغناسنإ
،صالخلاققحهنأوهئافطصابلوقتتاراشإنعهثحبيفناسنإلااذهنإف
ةمكارمهذهوزغلاةيلمعنعجتنيسو،هلإلامسابملاعلاوزغهيلعناك
ةورثلاتدازاملكو،هلإلااضرىلعلديًاعصانًاليلدنوكيساذهو،ةورثلا
يذلانمؤملاف،ةيتناتستوربلاقالخألاانهنمو.صالخلاققحهنأهنيقيداز
فرتلايفاهديدبتوأاهقافنإمدعهيلعةورثلامكاروهلإلامسابملاعلاازغ
روطتيفةيفشقتلاةلحرملاهتيّمسامانهنمو(هلةيهلإةراشإاهنأل
يهتنيو،اهتاذدحيفةياهنةورثلاحبصتوهلإلارمضيجيردتلابو.)ةيلامسأرلا
،نوكلاَزكرمحبصيو،دوجولانميئاهنلافدهلاوهحبصيرالودلانأبرمألا
،رالودلاىلإةيناميإلاتاموظنملايفهلإلااهبفصتييتلاتامسلالقتنتو
يهربيفةيرظنف.ةيلامعتساةدامىلإةورثلامكارييذلاناسنإلالوحتيو
ولوىتحةلماشلاةيناملعلاةيلايربمإلاةيفرعملاةيؤرلادلوميفةيرظنًاضيأ
.كلذباهمسيمل



نوكتداكتو،ةريثكتافيرعتاهل،ةجردىصقأليفالخحلطصمةملوعلا:ج
نوريديدجلايملاعلاماظنلاوةملوعلاةاعدو.ديدجلايملاعلاماظنللةفدارم
ةريغصةيرقحبصأيذلاهرسأبملاعلامضيديشرماظنماظنلااذهنأ
قفدتنمضيامم،تايئاضفلاولومحملافتاهلاوتنرتنإلاعمًارغصتدادزا
ةيمهأعجارتو،لودلانيبدودحلاحتفو،تامولعملاوعلسلاولاومألاسوؤر
ةلودلادودحمرتحتالتاراقلاةرباعتاكرشلاف،ةيزكرملاةيموقلاةلودلا
ًاريبكًاردقو،ملاعلايفحاتفنالانمًاريبكًاردقققحييذلارمألا،ةيموقلا
نألواحي،هلةاعدلاتايبدأبسح،ماظنوهو.رارقلايفةيطارقميدلانم
لداعلالدابتلاوةراجتلاةيرحراطإيفهنألعيمجلللدعلاورارقتسالانمضي
لثماهلحنكميالاياضقنأشبًاعارصنوكينلعارصلانإفلودلانيب
ًاعارصنوكيسامنإو،ةيموقلاةدايسلاوأةينطولاةماركلاوأةيفاقثلاةيوهلا
نألًايملساهتيوستنكميكراعملاهذهلثمو.ةيداصتقالاحلاصملانأشب
لكاشملاةيوستنكميمثنموهسايقنكميمكلاو،مكدرجم،ماقرأحلاصملا
راطإيفددحيسةملوعلاراطإيفلودلليموقلانمألانأةصاخً،ايملس
لودلانوؤشيفلخدتتنلىربكلالودلانأامك.ةيداصتقالاةحلصملا
هنأامك.يركسعلخدتىلإجاتحتالوةيداصتقاةلأسملاف،ىرخألاممألاو
يطارقميدلاوجلانأةصاخ،عارصلاوجرسحنيسذإةيطارقميدلادوستس
.لاومألاسوؤروعلسلاوتامولعملاقفدتوحاتفنالانمديزمىلعدعاسيس
ةدحتملاممألاةئيهلثمةيلودتاسسؤملالخنمكلذزاجنإنكميسو
ةيعرشلاراطإيفاذهلكمتيسو،ةيلودلائراوطلاتاوقويلودلاكنبلاو
ىلإدنتستالرضاحلاتقولايفةيسايسلاتافلاحتلانأةصاخ،ةيلودلا
.ةيجولويديإلا

وأةصلاخلاةينلانعربعيدقيذلايدرولافيرعتلاوهاذه:ج
ىتحو.ققحتاموهمهملاف،مهيالامهيلكنكلو،ءاوغإلايفةركاملاةبغرلا
ناسنإلاةروصىلإلصننأدبالةملوعلاةقيقحىلإلصننأاننكمي
ةيداصتقاةموظنميهةملوعلاةموظنمنإ.ةملوعلاباطخيفةنماكلا
لاقتنالاولاملاسأرةيرحنعوةيركفلاةيكلملانعثدحتتىلوألاةجردلاب
،ةيقيرفإوةيسآنمةلامعلاةرجههاجتتمصلامزلتاهنكلو،علسللرحلا



اذاممث.ةينقتلاتاربخلالقنعنملواحتامك،اهعنملنيناوقلاردصتولب
تايلآلعضاخملاع،ةيرحبعلسلاهيفلقتنترصعيفناسنإللثدحي
يداصتقالاناسنإلايهةملوعلاباطخيفةنماكلاناسنإلاةروصنإ؟قوسلا
ميمصلايفةيدامةيؤرهذهو،ةينامسجلاوةيداصتقالاعفاودلاهكرحتيذلا
،ناسنإلادوجولةيقالخألاوةيحورلاةيونعملاداعبألانابسحلايفذخأتال
سأرةكرحقوعتاهلكهذهف،هتيوهوهتفاقثوناسنإلاثارتًامامتشمهتو
وهنملةراشإنودةريغصةيرقملاعلانأنعثيدحكانهو.علسلاولاملا
تناكاذإو.)يولعرساييقيدصلوقدحىلع(ةيرقلاهذهةدمع
نأوههيلإراشيالامفةملوعلاتايلآمهأيهتاراقلاةرباعتاكرشلا

اهزكرموةيكيرمأاهتيبلاغو،يبرغلاملاعلليمتنتتاكرشلاهذهنم90%
لكيفًاعورفاهلنأعمو،ةريغصلاةيرقلاةدمعسلجيثيح،نطنشاو
.اهتحاسوهملاعلانأىنعمبةيملاعيهف،ملاعلاءاحنأ

،ةيزانلا(ةلماشلاةيناملعلاتايجولويديإلامظعمءارونماكلاجذومنلا:ج
»طخلايداحأرُّوطتلا«ىَّمُسياموه)ةينويهصلا،ةيلاربيللا،ةيسكراملا
ًايملعًانوناقةمثنأبناميإلايأ،unilinear)راينيلينوي:ةيزيلجنإلاب(
مدقتلانأو،رهاوظلاوتاعمتجملالكهلعضختروطتللًادحاوًايدامًايعيبطو
عقاولاةغايصةداعإيأ،يداملاديشرتلانمةدعاصتمةيلمععقاولايفوه
ةبكرملاوةيفيكلارصانعلالكدعبتُستفةداملا/ةعيبطلاراطإيفيناسنإلا
ةيلامعتساةدامىلإعقاولالوحتيثيحب،رارسألابةفوفحملاوةضماغلاو
نأىرنانهنمو.دعبلايداحأيفيظونئاكىلإناسنإلالوحتيوةطيسب
ةمواقملاىلعفيكتلالضفت،يقالخألاوليمجلاىلعلهسلالضفتةملوعلا
ثيدحلالضفيضرألايفلدعلاةماقإنعثيدحلانمًالدبو،زواجتلاو
يداملاعقاولانملكفيظوتنكميمثنمو.عقاولارمألالوبقنع
يطغتف،)طيمنتلاو(ديشرتلاتايلمعدعاصتتمث.ةيلاعةءافكبيناسنإلاو
يداملاراطإلايفاهلكاهديشرتمتينأىلإ،ةايحلاتالاجملكًايجيردت
تايلمعو.هنطابوهرهاظ،ناسنإلاكلذنمضو،ءيشلكيفمكحتلامتيو
ذخأتراطإلااذهيفناسنإلاةغايصةداعإو،يداملاراطإلالخادديشرتلا
تاعمتجملالكنإيأ،ةيرشبلاتاعمتجملالكاهبرمتلحارملكش
روطتلايفهسفنطمنلاعبتت،اهثارتواهخيراتنعرظنلاضغب،ةيناسنإلا
روطتلاوهاذهو،ةيبرغلاتاعمتجملااهبترميتلااهسفنلحارملابرمتو



.ةثيدحلاةيبرغلاةراضحلايههتمقوهتياهنو،طخلايداحأ
حبصيثيحبملاعلاىوتسمىلعديشرتلاتايلمعدُعاصتيهةملوعلاو

دعبلاةيداحأةيفيظوتانئاكرشبلالكحبصيو،ةيلامعتساةدامهلكملاعلا
نوكلالوحتيليودتلاتالدعمدعاصتلالخنمو.اهكولسبؤبنتلانكمي
الوهلتايصوصخالةيلودلاةيدحاولابمستيسناجتمءيشىلإهرسأب
تاعمتجملارئاسلصتنأىلإديشرتلاتالدعمدعاصتتو.عونتالوتايئانث
اماذهو،اهنيبلماكلاسناجتلادوسيواهدنعىقالتتةطقنىلإةيرشبلا
convergenceيريثسناجريفنوك:ةيزيلجنإلاب(»يقالتلاةيرظن«ًاضيأىَّمُسي

theory(.ًانوناقوًادحاوًاطمنعبتتثيحباهلكجذامنلادُّحَوتوهيقالتلاو
نمًانَّوكُمملاعلاحبصيثيحب،مدقتلاوروطتلانوناقوهًادحاوًاماع
أبنتقالتوهو.ىرخألايفثدحيةدحاولايفثدحيام،ةسناجتمتادحو
امنأىلإنيقلعملادحأراشأدقو.ليوطدمأذنميبرغلاعامتجالاملعهب
مزيسكرام،ةيسكراملانمًالدبو،ةيسكراملاطوقسوهملاعلايفنآلاثدحي

Marxism،مزتكرامقوسلاةدابعترهظMarketism.قوسلاةدابعو
يفيه،هبرغوهقرشوهبونجوهلامشب،هرسأبملاعلاىلعاهتنميهوهذه
ةملوعاهنإ.يبرغلاعامتجالاملعاهنعثَّدحتيتلايقالتلاةطقنرمألاعقاو
ىؤرهتاذتقولايفحرطتو،ةيموقلاوةيناسنإلاةيصوصخلايفنتةيدام
لوحرودتاهنإيأ،ةحايسلاتالاكووتكرامربوسلاوعنصملالوحرودت
نألضفألانمهنإلوقلاانهاننكميو.ينامسجلاويداصتقالاناسنإلاميق
نعوةيملاعلاةيكالهتسالانعامنإوةيكارتشالاوأةيلامسأرلانعالثدحتن
قوسلايهةيرشبلاسفنلاربتعتيتلاةيلايربمإلايأ(ةيسفنلاةيلايربمإلا
.)هلسوحتوهمزهتوهيفكرحتتيذلا

عمتجملاليوحتىلإيدؤتسديشرتلاتايلمعنأبربيفسكامأبنتدقو
صفقلاةروصيفًامامتهعمقفتأو.يديدحلاصفقلاهلاخدإوعنصملاةلاحل
ثيح(عنصملا:يّثُالثعاقيإهمكحيسملاعلانأىلإبهذأينكلو،يديدحلا
غرفيثيح(هيفرتلانكامأو،)عيبيويرتشيثيح(قوسلاو،)ناسنإلاجتني
نمًالكبعوتسيعاقيإهنإيأ،)داعبأودقُعوتارتوتوةقاطنمهيفام
ةطيسبلامهتابغرعيمجعبشيوينامسجلاناسنإلاويداصتقالاناسنإلا
امنيحو.ةيناسنإةيبيكرتيأباهلةقالعاليتلا،دْعُبلاةيداحأةيعيبطلا
ديدجلايملاعلاماظنلارهظيهرسأبملاعلاىلعيثالثلاعاقيإلااذهرطيسي
.ةثادحلادعباموخيراتلاةياهن-ةيجولويديإو



ةرمثيهو،خيراتلاةياهنوةيجولويديإلاةياهنينعتةملوعلانإلاقي:ج
انعمتولنكل،اذكواذكدعباموةثادحلادعباموةعانصلادعبامرصع
تلمجتنأدعبةيداصتقالاةيلايربمإلاةيرظنلايهةملوعلانأاندجولًاليلق
طسوألاقرشلاو،ديدجلايملاعلاماظنلاو،ةملوعلاىعُدتتحبصأفًاليلق
.رشبلانيبةاواسمللةوعداهنأو،ريبكلاوأديدجلا

ناسنإلايعووحمتىتحةيخيراتلاةركاذلاوحمىلإفدهتةملوعلانإ
يبرغلاملاعلانأودبيو،ةداملاوةعيبطلاملاعنعًالقتسمًانايكهتفصبهتاذب
سانلافرصيىتحديدجلايملاعلاماظنلاتالوقموةملوعلاموهفمىنبتدق
دوعياذهو،هتنميهوهتوطسوهتيلالغتسالسانلاهبنتيالىتحوداهجلانع
هلايجأنأامك،هسفنيفهتقثوهتيزكرمدقفيأدبيبرغلاملاعلانأىلإ
ةيداهجلاةعزنلاعجارتببسبةيركسعكراعميفلوخدلاضفرتةديدجلا
عمةهجاوملادعب،يبرغلاملاعلانأامك.ةذللاوحنداحلامههجوتومهيدل
نآلافيضنو،ةضافتنالانابإنيطسلفيفومانتيفيفةفعضتسملابوعشلا
ةظهابثلاثلاملاعلابوعشعمةيركسعلاةهجاوملانأكردأ،نانبلبونج
نمًالدبءاوغإلاىلإءوجللاوفافتلالايرورضلانمهنأدجواذلو.فيلاكتلا
.ةملوعلاوديدجلايملاعلاماظنلاةموظنمروطف،عمقلا

رضاحلاتقولايفلواحتةقباسلاةيرامعتسالالودلانأبلوقلانكمي:ج
تاهجاومنودنميملاعلاىوتسملاىلعةيرشبلاوةيعيبطلادراوملالالغتسا
.اهتاططخمذيفنتلةمكاحلاةيلحملابخنلادينجتلالخنم،ةيركسع
نأدادعتساىلعثلاثلاملاعلايفةيسايسمظنوبخنترهظلعفلابو
بناجنمةجاحامنودةيبرغلاحلاصملامدختةيفيظوتاعامجةباثمبنوكت
هلةكيرشنوكتنأنكمياهنأبرغلااهعنقأدقف،هتاوقبلسرينأبرغلا

يفمهاسهتءافكويبرغلامالعإلاةوطسنأامك،بوعشلالالغتساةيلمعيف
لوحتو،ءامتنالافعضتوةركاذلاوحمتيتلاةيكالهتسالاةيؤرللجيورتلا
نمةيمالسإلاوةيبرعلاريهامجلااهتنطبتساثيحبةيلامعتساةدامىلإناسنإلا
ًالدبو.ةيفسلفلاوةيعامتجالااهتانيمضتلكاردإنودنمو،اهنميعونود
.)الوكاكوكلاىلإةبسن(اهتلكوكواهتكرمأبرغلالواحي،بوعشلارامعتسانم
نأبساسحإلاةعاشإل،ةيجولويديإلاةياهنوخيراتلاةياهننعثيدحلامتيو



عمو.ةيداصتقالاحلاصملالدابتولدعلاىلعًاينبمرهظدقًاديدجًاماظنةمث
لودلابوعش(ضرألاناكسنم%20نأ-انفلسأامك-ظحالياذه
باطقتسالاديازتدقو.ةيعيبطلاملاعلادراومنم%80نوكلهتسي)ةيبرغلا
دادزتنيحيفءارثدادزتيتلاةيرثلالودلاةحلصململاعلاىوتسمىلع
امك!"ةلداعلا"ةيداصتقالالدابتلاةيلمعلالخنمً،ارقفةريقفلالودلا
.لبقيذنعًاريثكضفخنيمل)اهعيبو(ةحلسألاجاتنإتالدعمنأظحالي
لجرلاءبعلثمةميدقلاتاجابيدلاديدجلايملاعلاماظنلامدختسيالو
قوقحوناسنإلاقوقحنع)يئاقتنالا(عافدلانعثدحتيامنإو،ضيبألا
نعوًايسنجذاذشلاقوقحنععافدلاباهطبروءاسنلاقوقحوتايلقألا
.تاناويحلاقوقح

ةلواحمو،ةلماشلاةنملعلاتايلمعلديعصتوهديدجلايملاعلاماظنلاو
يفرمتستسيتلاةلآلانمًاءزجحبصيىتحهرسأبملاعلاةغايصةداعإل
يفعيرذلالشفلاونوزوألابوقثلثم(ينوكطئاحبمطترتنأىلإنارودلا
.)ةيوونلاريغوةيوونلاتايافنلانمصلختلا

ةرهاظلانعديدجلاريبعتلااذه(ديدجلايملاعلاماظنلالواحيو
ملاعلابوعشلعجينأ)ميدقلايملاعلاماظنلاوأةيبرغلاةيرامعتسالا
ةداميأ،بسحونيجتنمونيكلهتسماهتفصباهتاذلاهتيؤرنطبتست
ءاوغإللأجليوهفاذلو.ةعناقةيضاريديدحلاصفقلالخدتو،ةيلامعتسا
.رشابملاعمقلاوةحيرصلاةهجاوملانمًالدبرشابملاريغعمقلاو

اهبيرغتمتيتلاثلاثلاملاعلابخننمريثكعضولااذهتلبقدقو
شيعناننأينعييذلاديدجلايملاعلاماظنلانعىرخألايهرثرثتتأدبو
ةوقلااهمكحتو،ةدحاولاةيبرغلاميقلانمةعومجماهمكحتةريغصةيرقيف
ةروطخًامامتكردتىرخأتاعاطقتأدبنكلو(ةديحولاةدحاولاىمظعلا
ًامامتاهسفننعةينيورادلاةثادحلاتحصفأمث.)ةملوعلاوحنهاجتالااذه
ماعلايلودلانوناقلاةركفوةيلودلاةيعرشلاضفربيكيرمألاماظنلاماقنيح
.قارعلامجاهو

مضنننأانيلعاننأضعبلادنعروصتكانهيسايسلاىوتسملاىلع:ج
ىلإهجتمدحاوراطقكانهف،راطقلاانتافالإونكممتقوعرسأببكرلل
ةوعدلاكانهراطإلااذهيفو.برغلايفتققحتيتلاخيراتلاةياهنةطقن
تايقافتاعقونواهعمعبطنفليئارسإلوبقومئاقلاعضولاعمفيكتلل



ىلعو.راوجلالودىدحإاهنأرابتعابليئارسإنعثدحتنوزاغلاوزيوكلا
اهضعبويباجيإاهضعبةايحلابولسأيفريغتكانهةيمويلاانتايحىوتسم
يتلاجراخللرفسلاةكرحوتالاوجلاوتايئاضفلاوبساحلاكانه.يبلسرخآلا
نأنكميىتحهغوصداعييبرعلاناسنإلانأودبيو.ماعدعبًاماعديازتت
تانالعإلاهذهمظعمفً؛ايساسأًارودةيزافلتلاتانالعإلايدؤتو.هتملوعمتت
ةداعلايفيهو،ءاضيباهترشبوقرزاهنويعةفيحنةليمجةاتفاهزكرم
ىتحيتدلاوةديسلارييغتيفًايدجركفأةرمًاحزامتلقامكو.ءارقش
مامأءانسحلاةداغلاهذهكرحتتامةداعو!ةملوعلابكرلمضنأنأيننكمي
سنجلافيظوتكلذعبتيمث.ةهرافةرايسوةقيدحنمةنوكمةيفلخ
اذهو.ينامسجيداصتقاناسنإيقلتملانأانهضارتفالاف،امةعلسجيورتل
ًاءدبهتايكولسبؤبنتلانكميًاينامسجًايداصتقاًاناسنإ:ةملوعلاهبلطتتام
يتاللاتايتفلالكشىلإ)زدلانودكام(نمهيلعلصحيسيذلاهماعطب
قوسلاغوصنكميمثنمو،هبجعتسيتلاءايزألاىلإنهفلخيرجيس
نأمالعإلاهملعيتلاواهيهتشييتلاعلسلاكلتهلرفوييذلايملاعلا
لكأييرصمحالفاهلخداذإللخلاةلداعملاهذهبيصينكل.اهيهتشي
علخيهلعجينأدبال؟هعميملاعلاقوسلالعفياذامف،ةيمعطلاولوفلا
نإ:لوقأكلذل!هيلعةرطيسلانكميىتحلوفلالكأنعىلختيوبابلجلا
يذلاميدقلاسكعىلع،ديدجلايملاعلارامعتسالاوأديدجلايملاعلاماظنلا
رامعتسالااذهف.ماخلادراوملابهنعيطتسيونيفلختملظنلانبرضيناك
فصنونيجتنمفصننوكنثيحب،ءيشلاضعبمدقتننأانديريديدجلا
نيفلختمانللظولهنأل،)الوكاكوكلا(برشنو)زدلانودكام(لكأننيكلهتسم
نلو)زنيجلا(تانولطنبكلهتسننلوًابساحيرتشننلف)هرظنةهجونم(
نعخالسنالانمريثكعممدقتلاضعببولطملاكلذل.)رجروبماهلا(لكأن
ىلعجورخلالواحةيكرتيفناكبرألثمًالجرىرنكلذل.تاذلاوةيوهلا
ةزعلاويموقلالالقتسالايفرصانلادبعاطخىلعريسلالواحوكلذ
ثدحامكً،امامتطقسأورصوحهنكلو،ةيوهلاوتاذلاىلعظافحلاوةينطولا
.لبقنميلعدمحمل

نعنوثدحتيليئارسإورصميفةملوعلاوديدجلايملاعلاماظنلاةاعد:ج
اولوحيوةيخيراتلاةركاذلااوغلييكةيطسوأقرشلاقوسلانعومالسلا
يهةيطسوأقرشلاقوسلا.نرمينامسجيداصتقاناسنإىلإيبرعلاناسنإلا



يبرعلاملاعلايفلغلغتلاةينويهصلاةلودلللهسيسيذلاحورطملاعورشملا
ًالدبءاوغإلالالخنمةرملاهذهلغلغتلامتيسو،قوسلاميقلالخنم
تاسسؤمنمعبنينأبجيمالسلانأىريزيريب.ةيركسعلاةهجاوملانم
ليئارسإوةدحتملاتايالولااهيلعنميهتيتلاةيميلقإلاتامظنملانأو،ةكرتشم
امنإوةيئانثلاتاقافتالاقيرطنعمتيالمالسلانأو،نمألاحاتفميه
امكو،يساسألارودلابهيفليئارسإموقتيذلايداصتقالالخادتلاقيرطنع
ًاماعنيعبرأةدمرصمةدايقبرعلابرجدقلءاضيبلارادلايفلاق
.ليئارسإةدايقاوبرجتلف

،ةيسايسلاةضراعملاصتميسةنميهلليداصتقالاعورشملاىريكلذبزيريب
ىلعأًالثمةروفاغنستحُرطانهنمو،يموقلانأشلاشمهيعيبطتلانأو
.ةروفاغنسىلإيبرعلاملاعلالوحتيىتح،هبءادتقالاوهعابتاعيمجلاىلع
ضعبويسأرتنمسأويقفأتلفسإنمةنوكمريغصدلبهذهةروفاغنسو
ةروفاغنسلديدشلايمارتحاعم.ةيوهالبوخيراتالبوةركاذالبقاوسألا
ةوعديه،ىذتحيجذومنىلإةروفاغنسلوحتتنأنكل،ةروفاغنسلهأو
ىتحانحوروانقالخأوانتيوهوانميقعلخننأةوعد،مالستساللةعنقمريغ
ناسنإلا"يبرغلاداصتقالاملعيفىمسياموأداسجأىلإلوحتن
عفاودلاوتايولوألاهكرحتيذلاناسنإلاوهيداصتقالاناسنإلا،"يداصتقالا
.ةيداصتقالا

دجنمثنمو،اذهتفشتكاةيزافلتلاتانالعإلاوجماربلانأمعزأانأو
تفشتكااهنأىنعمب،يداصتقالاعفادلاطيشنتليسنجلاعفادلافظوتاهنأ
،ينامسجلاناسنإلااذهو،يداصتقالاناسنإلااذههلخادبًالعفناسنإلانأ
،يداصتقالاطاشنلاطشنييكلسنجلاطشنتو،ةركاذلاهيسنتلىعستف
راعسىلإيدؤييسنجلاراعسلاو،يسنجراعسىلإيدؤييكالهتسالاراعسلاو
.ةماركلاوةزعلاوةركاذلاوخيراتلاونطولاىسننةياهنلايفو،يكالهتسا

نأو،تيوكلاوقارعلارمدتنأةيفاكلاةردقلااهيدلةيبرغلاةراضحلا:ج
يأاهيدلسيلاهنكل)برعلااهعفديةظهابغلابمب(تيوكلارامعإديعت
ناسنإللرظنيديرفيراضحليكشتمامأنحننذإ.يتيوكلاناسنإللمارتحا
رودييبرعلاملاعلايفنآلاروديامنإ.فظوتولغتستةدامهرابتعاب



نمهيفهللاخفن،بكرمنئاكناسنإلاله:وهوةيضقلاهذهلوح
!؟مدختستوفظوتةدامدرجمهنأمأ،ةسادقلانمًائيشبستكاف،هحور

ملاعلايفةديحولاةقطنملانوكتداكتةيمالسإلاوةيبرعلاةقطنملانأىرأو
ملستسادقونوكسةلاحشيعيملاعلا.يساسألاةمواقملابيجلكشتيتلا
ةيملاعلاةيكالهتسالاةعزنللو)الوكاكوكلاىلإةبسن(ةيلاينولوكاكوكللًامامت
نأمهرظنبيرورضلانمناكاذل.نحنالإ"ال"لوقيدحأالفةحساكلا
.ديدجلا"الوكاكوكلا"ماعلخدنوانعوطتيكلانبرضتو،فلاحتلاتارئاطيتأت

ضرتفتةملوعلاوةيمتحتسيليداملاراطإلايفةملوعلانأدقتعأ:ج
نوكينأدبالملاعلااذهلخديسيذلاناسنإلافً،انيعمةايحبولسأ
رمأوهو،تاطحملالكبهليتأيزافلتولومحمفتاهوبساحهلًارفاوتم
ةقحاسلاةيبلاغلانولكشيمهو،ثلاثلاملاعلايفءارقفلامظعملرفوتمريغ
ىلعمطحتتسةملوعلانأىلإبهذأانأاذلو،نادلبلاهذهيفناكسلل

ةملوعتمتاذإو.ثلاثلاملاعلايفءارقفلاةايحبولسأورقفلاروخص
ريهامجلاوةمكاحلابخنلانيبةوجفلانأينعيساذهفةمكاحلابخنلا
ةلودللاهمعديفةدحتملاتايالولاكولسنإلاحةيأىلعوً.اعاستادادزتس
،يداصتقالادشرلاريياعملىتحعضخياليذلاو،ينالقعلاريغةينويهصلا
ةئيهلوةيعرشلاهذهلاهلهاجتو،طئاحلاضرعةيلودلاةيعرشلاببرضييذلاو
ريربتلةليسوالإنكتملةملوعلانأنيباذهلك،قارعلاتزغنيحممألا
ريسيتلةليسوهنإيأ،ىرخألالودلانوؤشيفةدحتملاتايالولالخدت
ةيقيقحلابوعشلاتاقاطدشحمتولهنأدقتعأو.ةيكيرمألاةنميهلاةملوع
ةركاذلاوحمىلإىعسييذلاهاجتالااذهدضتابثوةوقبىدصتتسف
ةلاحيفو.ةيداملاةيؤرلاةحلصملةينيدلاوةيموقلاوةيناسنإلاتايصوصخلاو
،ةدحولالاكشأنملكشكانهنوكينأدبالهنأدقتعأيبرعلاملاعلا
.مائللاةبدأمىلعماتيألاكنوكنسةدحولاهذهنودنمف

تايالولاوأةسنرفعمضوافتتيتوبيجوأرطقنأروصتنل:تلق
يفتلخددقوةيبرعلالودلاكلذنمضيقنلاىلعروصتنلو،ةدحتملا
ضوافتلاطورشنأدقتعأ.نيتلودلانيتاهعمضوافتتويداصتقاداحتا
.فالتخالامامتةفلتخمنوكتس



يفمكحلاىلإددجلانيظفاحملالوصوعمف.ً.امامتِكعمقفتأ:ج
ىرخأةرماندعو،"ةهجاوملالدبءاوغإلا"بولسأىهتناةدحتملاتايالولا
لاسرإيفًاساسأنيلثمتملاميدقلايركسعلارامعتسالانومضموبولسأىلإ
ةيبرعلانادلبلانمريثكيف،شطبلاةسرامموعفادملاقالطإوتابابدلا
تدهشيتلايهنوتنيلكليبةلحرمًاعبط.ديدحتلاهجوىلعةيمالسإلاو
،ةيكيرمألاةرادإلاهبرربتيذلاءاعدالاناكو."ديدجلايملاعلاماظنلا"زورب
ةيبرعلانادلبلانمريثكيفاهلخدت،ىرخألاةيبرغلالودلاضعبو
هافرللًالخدمربتعيلخدتلااذهنوكً،اضيأثلاثلاملاعلانادلبو،ةيمالسإلاو
ةلأسمالإيهامديدحتلابةلأسملانأو،اهلاكشأىتشبةيمنتلاويداصتقالا
روهظعمىهتناقبساملكنكل.دودححتفورحداصتقاوةراجتةيرح
يفءاوس،ةيجراخلاهتسايسهبتزيمتيذلاكولسلاعمو،)نبالا(شوب
يهامنإهبرحنأءاعدالالواحهنأعم،ةيناثلاهتيالويفمأىلوألاهتيالو
،ناسنإلاقوقحوبوعشلاةيرحوةيطارقميدلالجأنموباهرإلادضبرح
.بيذاكألاهذهرخآىلإ

الةديدجلاتايطعملاهذهلكمامأو.ةديدجةلحرمانلخدنآلانحن
،هللدمحلاو.ريهامجلافوفصيفيعولاثبنمدعصننأىوسكلمن
اهنإ،ةيكيرمألاريهامجلالثمتسيلو،ةيعاوةيمالسإلاوةيبرعلاريهامجلا
تايالولافرطنممتيذلاوزغلايفتمكحتيتلاتايفلخلابةيعاو
ءاعدالكل،ةيبرعلاريهامجلايأ،ةضفارو،ةيمالسإلاوةيبرعلااندالبلةدحتملا
جردني،نيدفارلادالبيف،ةدحتملاتايالولا،هبموقتو،تماقامنأمعزي
ةيلجتحبصأةلأسمهذهف!!قارعلاىلإةيطارقميدلالاخدإلسلسمنمض
.عيمجلامامأ

يدصتلالعفةسراممىلعةرداقةملسملاوةيبرعلاريهامجلانأدقتعأو
يفةيمالسإلاتاكرحلارودو،ةيمالسإلاوةيبرعلاانتقطنميفةيكيرمألايمارملل
قمعتاذوةيريهامجتاكرحلعفلاباهنأل،يروحمويزكرميدصتلااذه
عقاولااهبلبحييتلاىرخألاتاكرحلانمريثكسكعىلع،ريبكيعمتجم



.يمالسإلاويبرعلا
ناتسناغفأيفةدحتملاتايالولاةميزهدعبلامتحاةمثفلكىلعو

.ةيركسعلاةهجاوملانمًالدبءاوغإلاةسايسلىرخأةرمدوعتدق،قارعلاو
يفةدحتملاتايالولاتحجندقفً،امامتطقسيملءاوغإلابولسأنأامك
اذلو.)هتاذتقولايفاهباهرإو(ةيبرعلاةمكاحلابخنلانمريثكءاوغإ
ماظنلاراطإيفرودتلازتال،ةيكيرمألاةيركسعلاةدبرعلالكعميهف
.تاهرتنمكلذهباشاموديدجلايملاعلا



ىلعةنميهملاةيؤرلايهةيلايربمإلاةيناملعلاةيفرعملاةيؤرلا:ج
عمتجملاءاضعأةيقبعمهتقالعيفيبرغلاناسنإلاىلعو،ةيبرغلاتاعمتجملا
هعضُخيً،اتيبينبيامنيحوهف.هسفنعمىتحوأهترسأءاضعأعموأ
،حبرلاقيقحتوهيفراجتالافدهبهينبيثيح،ةيداملاديشرتلاةيلمعلًامامت
نيحوهو.امهنيبقرفالةعلسلاولزنملانأكونينسعضبدعبهكرتيمث
لواحيامنإوةنينأمطلانعًةداعثحبيال،ىثنأعمةقالعيفلخدي
هنعانربعاموهو(وزغةقالعىلإةيفطاعلاةقالعلالوحتتو،ةذللاميظعت
باطخ،نيبحملليناوجلاباطخلااهيفعجارتيةراضحةيبرغلاةراضحلانأب
نييعفنلاونيعراصتملليناربلايلايربمإلاباطخلاهلحملحيل،محارتلاوفلآتلا
مئاددحاودُعبوذطيسبناسنإوهو.)رحانتلاووزغلاباطخ،نييداملا
كالهتسالاتالدعمويشيعملاهاوتسمنيسحتوحبرلاقيقحتللاحرتلاولقنتلا
نكمي،ءايشألانيبءيش،ةطاطمةنرمةديجةيلامعتساةداموهف،هبةصاخلا
نرملايبرغلاناسنإلااذهلصيامنيحو.نيرخآلافيظوتبوهموقيوهفيظوت
تيبىلإةيعاوطلَقُنينألبقيهنإف،جتنمريغهيفحبصينسىلإ
تويبيفتوملا)ةنرمةيرشبةداموهو(رظتنيلنيجتنملاريغنينسملا
امنإلب.ةايحلانعًاديعبوجتُنملاعمتجملانعًاديعبءاوهلاةفيكم
ةيلايربمإةراضحيهdisposable)لبازوبسيد(»غراوفلاةراضح«ىَّمُسي
داوملا،ةقاطلا(ءيشلكددبتوءيشلكفظوتوءيشلككلهتستةيفيظوت
وحنيجيردتلاهاجتالانأامك.)نوزوألاةقبط،ىثنألادسج،يناغألا،ماخلا
ىوكشردصموهو،برغلايفةايحلالاكشأرئاسىلعيلآلاجذومنلاضرف
وزغلاةيجولومتسبإنعريبعتالإوهنإ،نييبرغلانيركفملانمريثك
الو.ةايحلاتالاجميفاهتعقرُدياَزتويلايربمإلايناملعلاديشرتلاومكحتلاو
هتاذيبرغلاناسنإلاعضُختهذهةيلايربمإلاةيناملعلاديشرتلاةراضحلازت
.»ةيسفنلاةيلايربمإلا«اهيمسننأنكمييتلاةيلايربمإلاعاونأأوسأل

تاباتكلانمريثكيفينمضلكشبدريحلطصمةيسفنلاةيلايربمإلا:ج



يفةنماكيهف،ةأجفدوجولاىلإزفقتمليهو.)هتيمستنود(ةيبرغلا
يذلا،رحلاقوسلاتايداصتقايفو،ةميقلانعةلصفنملاةثادحلاةيلاتتم
ةيئاغيأنعوةميقلانعةلصفنملابلطلاوضرعلانيناوقاهيفمكحتت
ىلإةليسونمجاتنإلالوحتراطإلااذهيفف.)ةيداصتقالاةيلاربيللا(ةيناسنإ
ةميقلانعةلصفنملاةثادحلاقايسيفلئاسولالوحتتفيكظحالنلو.ةياغ
فدهوأةياغىلإلوصوللةليسومدقتلانوكينأنمًالدبف،تاياغىلإ
هلالخنملصنيذلاومنلانمًالدبو،هتاذدحيفةياغمدقتلاحبصي،ام
ةليسوريغتلالعجنمًالدبو،هتاذدحيفةياغومنلاحبصي،امةطقنىلإ
ةروريصلانمًالدبو.هتاذدحيفًافدهريغتلاحبصي،امفدهقيقحتل
يناسنإدوجويأةنونيكىلإيدؤييذلارمتسملاريغتلاو)راصلعفنم(
الواهتاذدحيفًافدهةروريصلاتحبصأ،ةياغوفدههلرقتسمكسامتم
ةمسلاهذهنأدقتعأو.هتاذدحيفًافدهرمتسملاريغتلاحبصأو،اهلةياهن
نمءادتباةيفاقثلااهتاجتنموةثيدحلاةيبرغلاةراضحللةنماكلاةينبلالكشت
،ةيوينبلاوثبعلاحرسمودرجملانفلابءاهتناو،يهتنياليذلايناغألاليس
ءيشلكنأىلإبهذتيتلاةروريصلانونف،رظنلاانققدنإ،اهلكيهف
مثيعانصلايلامسأرلاعسوتلاىلإاهسفنةروريصلاهذهتمجرتدقو،ريغتي
ةلآلاةمدخلهرسأبملاعلاريخستبلطتيذلايلايربمإلايلامسأرلاعسوتلا
.برغلايفةيعانصلا

ةراضحلاف.حالسلاةعانصوههاجتالااذهىلعًارولبتةلثمألارثكألعلو
كتفلاولماشلارامدلاةحلسألردصمربكأىلإتلوحتةثيدحلاةيبرغلا
ةثيدحلاةحلسألاف،حالسلاوههتاجتنممهأًايداصتقاًاطمنتروطو،لماكلا
ةرفوباهجاتنإنكميمثنمو،اهمادختسانودكلهتُستةعلساهنأبزيمتت
.اهتاذاهجاتنإةيلمعءانثأاهتيلعافدقفتامًاريثكاهنإلب،دودحالبو
،ةقيقحلاهذهةحلسألاهذهجاتنإةيلمعبنولغتشملافرعيامًابلاغو
اندرأولمثنمو!بعرلانزاوتلًاقيقحتاهجاتنإيفنورمتسيمهنكلو
،حضاوفدهنودواهلةياغالةرمتسمتاءارجإل،ةلماكةروريصلًاديسجت
برتقتبرغلايفحالسلاةعانصنإف،هتاذدحيفةياهنهفصوبجاتنإللو
تاناكمإلالكدشُحتذإ؛ةليحتسملاةيسفنلاوأةيفسلفلاةلاحلاهذهنم
،مدختستنلاهنأًاقبسمفورعملانمةعلسجاتنإلططخلاقدأعضوتو
!ةريخألالاحلاةعيبطبوىلوألاةرملانوكتسفتمدختسانإو

تناكاذإو،كلهتستلجتنتةيئادباهللاقييتلابوعشلاتناكاذإو
ًاردقققحتلجاتنإلاتالدعمديزتوجتنتةمدقتماهللاقييتلابوعشلا



كلهتستمدقتلاةمقتغلباهنإلاقييتلابوعشلانإف،ةيهافرلانمًايلاع
علسلانمًاديزمجتنتمث،تاجتنملافيرصتلكالهتسالاعجشتولب،جتنتل
،ةقلطملاةقلغملاةروريصلا،ةلماكلاةيرئادلاهذهو.اذكهوكالهتسالاعابشإل
globalةيملاعلاةيكالهتسالالثمتو،منهجلاكشأنملكشكشالويه

consumerismيتلاةطقنلاو،ةيكارتشالاوةيلامسأرلاةيداملالحارمىلعأ
يفلخددقامهالكف،يكارتشالاويلامسأرلانيماظنلانيبءاقللااهدنعثدحي
.كالهتسالاوجاتنإلاةدايزلجأنمثهالقابس

ناهجوامهف،قيبطتلايهةيلايربمإلاو،ةيرظنلايهةلماشلاةيناملعلا:ج
ديشرتلالكشيبرغلالخادلايفةلماشلاةيناملعلاتذخأدقو.ةدحاوةلمعل
لهسلانمحبصأوهنيجدتويبرغلاناسنإلاطيمنتمتف،يداملاراطإلايف
،شويجلاشييجتمتو،ةيلاتقوةيجاتنإةقاطيأةيلامعتساةدامىلإهليوحت
ملاعلارامعتسالشويجلاهذهتلسُرأمث.ةيسفنلاةيلايربمإلايههذهو
موهفمللنافلتخمناقيبطتامهنأعمو،ةيركسعلاةيلايربمإلايههذهو
زوكرامتربرهفصودقو.قيبطتلالاجمفالتخابنافلتخيامهنأالإ،هسفن
نيحًاقيقدًافصويبرغلالخادلاىلعتنميهيتلاةيسفنلاةيلايربمإلاهذه
oppressiveعماقلاحماستلاعمتجموهيكيرمألاعمتجملانإ«:لاق

tolerance«،نمةيلومشتاعمتجميهةيبرغلاتاعمتجملاهذهنإيأ
ضورفمرهقنودنم،ةطرشدوجولةرورضنودنم،يجراخرهقنود
صفقلاىلإيدؤتسديشرتلاتايلمعنإ«:لاقدقفربيفامأ.يئرم
رثكأناكفسامرباهامأ،يديدحلانجسلانعليميزثدحتيو،»يديدحلا
رامعتسا«وهثيدحلايبرغلاعمتجملايفثدحيامنإ:لاقدقفً؛احوضو
نميهتفعمتجملايفةدئاسلاةيؤرلانطبتسييكيرمألانطاوملاف.»ةايحلاملاع
،اهنمكاكفلاعيطتسيالهتاذتقولايفوهو،هاضرلماكبًامامتهيلع
نظيوهف،كالهتسالاةدايزوجاتنإلاةدايزدرجميهةايحللهترظنحبصتو
اذهف.ةيثبعلاجاتنإلاوكالهتسالاةرئادهتيرحوهتدارإلماكبلخديهنأ
،رحرايتخاويدرفكولسوأيقلخطاطحناةلأسمسيليكالهتسالاراعسلا
نمناسنإلاىلعنميهيمخضجذومنولماشيعامتجاعضووهامنإو
اذهةمواقميفءرملاحجننإو.رعشينأنودءرملاهنطبتسيوجراخلا
يذلاوهعمتجملاف.هدومصلثميفنونوكيالدقهترسأدارفأنإفوزغلا



هذهةضبقنمتلفينأءرملالواحامهمو،ةذللاوةداعسلاسيياقمددحي
مالعإلالالخنم(اهلبِقنمًادراطمهسفندجيهنإفةيعامتجالاتايمتحلا
لالخنمالإاهنمكاكفلاهنكميال)هترسأدارفأًانايحأولبتانالعإلاو
يبيهلاو.اهبهعتمتعم،ايندلايفدهازيبيهىلإلوحتينأك،فينعلعف
لقعلاىلعةنميهملاحاجنلاةروطسأسكعيهو،قافخإلاةروطسأدسجي
وهف،عمتجملالخاد"ةيداع"ةايحشيعييذلا،يداعلانطاوملاامأ.يكيرمألا
دقهرفاظأةموعنذنمهنأةصاخ،ةطاسبلكبةيكالهتسالاكارشيفعقي
ةفلتخملاةيزافلتلاجماربلاوىمدلالالخنمةيكالهتسالاةيجولويديإلانطبتسا
ةيجولويديإلاةعاشإتايلآمهأنماهؤاقدصأويبرابسورعلاّدُعت(
.)ةيكالهتسالا

نمناك،رايعملاتلفنم،يثبعلايكالهتسالاراطإلااذهلخاديف:ج
يفيهف.ةريثكبابسألناكملادودحبةيركسعلاةيلايربمإلامطترتنأمتحملا
امكملاعلاقاوسألكىلعءاليتسالابهاهتنملصي،يفارغجددمترمألاةياهن
كلذكةيبرغلاةيلايربمإلاىوقلاتكردأدقو.نيرشعلانرقلاةيادبعمثدح
دقةرومعملافارطألكوةيقيرفإوةيسآيفةيعيبطلارداصملافازنتسانأ
عمةيركسعلاةهجاوملاةفلكتنأو،قاوسألاىلعمحازتلالثمًامامت،ديازت
ةيديلقتلاةيلايربمإلااهمدختستيتلاةيلآلايهو(ثلاثلاملاعلابوعش
.ةظهابتحبصأ)ةيلامعتساةدامىلإاهليوحتواهلالغتساوبوعشلادابعتسال
ةيبرغلاتاعمتجملالاقتناعمهنأكلذكةيركسعلاةيلايربمإلاتكردأدقو
ةيداهجلاةعزنلابهيمسأامتعجارتةلويسلاةلحرمىلإةبالصلاةلحرمنم
نمؤيبرغلايفنطاوملاناكةبالصلاةلحرميفف.يبرغلابابشلادنع
نطولابناميإلاوةيحضتلالثمميهافمترهظف،درفلاىلععمتجملاةيقبسأب
لجرلاقوفتلثمميهافمترهظًاضيأراطإلااذهيفو.هنععافدلاةرورضو
هذهتلقتنامث.ةيركسعلاةهجاوملاىلعةينبملاةيديلقتلاةيلايربمإلاوضيبألا
ىلعدرفلاةيقبسأبنطاوملانمؤيثيحةلويسلاةلحرمىلإتاعمتجملا
نمصالخلاوةعفنملاوةيصخشلاةحلصملالثمميهافمرهظتاذلو،عمتجملا
دعيملو،انألاةراضحعامتجالاءاملعدحأهاّمسامو،ةذللاوةعلسلالالخ
نمةيحضتلا"و"نطولالجأنمحافكلا"لثمةيلاثمميهافمبًاثرتكمبابشلا
ىوقلاتدجواذهلكل.هيلعاهتضبقةيكالهتسالاةراضحلاتمكحأف."هلجأ



نعاهزجعفاشتكادعبويملاعلاقوسلادودحباهماطترادعبةيلايربمإلا
يفةيكالهتسالاةعزنلارشنوهاهلديحولاجرخملانأ،ةيركسعلاةهجاوملا
.ملاعلاءاحنأةيقب

راشتنالاقيرطنعالقوسلاةعقرعيسوتةيبرغلاةيلايربمإلاتررق:ج
راشتنالاقيرطنعامنإو)ةيركسعلاةوقلابلطتييذلا(جراخلايفيقفألا
مئادقوسىلإلوحتتيتلا،اهتاذ)ةيناوجلا(ةيرشبلاسفنلالخاديسأرلا
يناربلالحياذكهو.ةيناربلاقاوسألالحمةيناوجلاتاذلالحتف،عاستالا
يملاعلاماظنلانأبلوقلانكميو.هيفمكحتلالهسيمثنمو،يناوجلالحم
ناسنإلاموهفملميمعتو،ةيسفنلاةيلايربمإلاهذهلةملوعوهديدجلا
وأنطولابثرتكيالدحاودعبوذناسنإوهو،ينامسجلا/يداصتقالا
جاتنإلانمفدهلاو.ةذللاوةعفنملاوءارشلاوعيبلاىوسهمهيالو،ةماركلاب
وهجاتنإلاديازتنمفدهلاو،كالهتسالاوهةيسفنلاةيلايربمإلاروظنمنم
نمًاديزمو،كلهتساوهنإىنعمبستكتءرملاةايحو،كالهتسالاديازت
ةثادحلاوةيمنتلافيرعتبتمقاذهلو(هكالهتسانمدَّعصوهنإىنعملا
ةيادبلايهحبصتراطإلااذهيفةعلسلا.)!ةديازتملاتاعقوتلاةروثاهنأب
ناسنإلاةايحىلعىنعميفضتيتلايهولب،دوجولازكرميهوةياهنلاو
حيزتةعلسلانأينعييذلاcomodificationحلطصمانهنمو،يكالهتسالا
نمةيمهأرثكأةعلسلاحبصتو،هلحملحتلنوكلازكرمنمناسنإلا
نثوتلالثمحلطصملااذهعمةفدارتمهبشتاحلطصمدجوتو.ناسنإلا

fetishismناثوأىلإلوحتت)علسلاكلذيفامب(ءايشألانأينعتيهو
قبطنيهسفنرمألاو.نوكلازكرمنمهتحازإدعباهبارحميفناسنإلادبعتي
عامتجالاملعيفًاحلطصمةمثنأامك.reificationؤيشتلاحلطصمىلع
،"ناسنإلانعةروطسألاورارسألاعزن"يأ"demystification"وهيبرغلا
ةروثبةيرشبلاسفنلارصاحتيهف؛ةيسفنلاةيلايربمإلاهلعفتاماذهو
ًافيعضًايراعفقيناسنإلانأثيحو.يهتنتاليتلاتاعلطتلاوتاعقوتلا
رظنتيتلاةثيدحلاتاعمتجملايفةذللاعاطقهيمسأاممامأًاديحو
ءافولانكمييتلاةيدسجلاتاجاحلاوعفاودلانمةعومجمهرابتعابناسنإلل
ةيكالهتسالاةلآلالخديف،هطيمنتوهنيجدتوهديشرتلهسلانمحبصي،اهب
لب،بسحوهتعفنمققحتالعلسلانأهعوريفىقُلينأدعبةيمنهجلا
نمدبالهتاذققحييكو،هتداعسلمتكتيكهنأوً.اضيأهتذليأ،هتداعس



ينالفلاعونلانمصيمقءارشنمهلدبالو،ماعلكةديدجةرايسءارش
تايرورضىلإتايلامكلانمريثكلوحتتمثنمو،ينالعلاعونلانمةيذحأو
ُدَِعيةذللاعاطقنإلب.اهنودنمايندلاةايحلايفةداعسلالمتكتال
مازتلالاوخيراتلاءبعنمًامامتهحيريسيذلايضرألاسودرفلابناسنإلا
هترصاحممتتناسنإلانأىنعمب،نيرخآلاهاجتةيلوؤسملابساسحإلاويقلخلا
لمحتمالفألاومالعإلانمهلصتيتلالئاسرلاف،جراخلاولخادلانمًامامت
هذهدِّسُجيةيبرغلاندملاءانبنإلب.ةعلسلالالخنمصالخلاةلاسر
دَدُبتةيمويةكرحو،ةعرسلاميظعتىلإفدهتتاقرطنمةيلايربمإلاةيؤرلا
ءيشلكاهيفروديو،وجلااهيفثَوُليوةيعيبطلاوةيناسنإلاةقاطلااهيف
تامزلتسملكاهيفshoppingmallsزلومجنبوشىلإ،علسلاوقوسلالوح
ةباحسيضقينأءرمللنكميثيحبةماخضلانميهو،ةيضرألاةداعسلا
ناويحًاساسأوهةيسفنلاةيلايربمإلاروظنمنمناسنإلاف.اهيفهموي
،)ةيدسجلا(هتذلو)ةيداصتقالا(هتعفنمنعالإثحبيالينامسجيداصتقا
اهجتنتيتلاعلسلاكلهتسينأنكميىتحًايطمنحبصينأدبالهكولسو
ةذللاوةعفنملاقيقحتىلإالإفدهيالناسنإلااذه.عيمجتلاطوطخ
مأيهةجاحلا"تناكيضاملايف.كلذيفنمكيهصالخنأىريو،هسفنل
وبأوهعارتخالا"حبصأدقفةيسفنلاةيلايربمإلاراطإيفامأ،"عارتخالا
ناسنإلالخديانهنمو.مويلكةديدجةعلسرهظتنأدبالذإ،"ةجاحلا
.ةياهنالامىلإعاستالايفةذخآلاواهلفدهاليتلاجاتنإلاةرئاد

يقلتنأنكميرارقالبقوسىلإهتاذناسنإلالوحتوهرثأمهأ:ج
فقونارودلايفجاتنإلاةلجعتدازاملكو،علسلانمديزملاوعلسلابهيف
امنإو،ةيناسنإلاتافسلفلاعملاحلاوهامكنوكلازكرميفال،ناسنإلا
ناكملااهيفمدعنيوءيشلكصتمتيتلاءاضفلايفءادوسلابوقثلالثم
يفةيركسعلاةيلايربمإلانعزاتمتةيسفنلاةيلايربمإلاوأةيكالهتسالاو.نامزلاو
عماولماعتةعزنلاهذهةفسالفنإذإ،ةيرشبلاسفنلاوهاهلاجمنأ
)ءارعشوعامتجاءاملعوءاهقف(لبقنمنورخآاهفشتكاةيساسأةقيقح
نأاهنكميدودحلابايغيفاهنأوً،ادبأعبشتالةيرشبلاسفنلانأيهو
نكلو.يهتشتاميفواهلوحاميفاهسفنينفتنأىلإفقوتنودددمتت
ردصميهةقيقحلاهذهتناكءارعشلاوءاملعلاوءاهقفلاىلإةبسنلاب
حلصتتابثةطقنلثمتيهفةيكالهتسالاةفسالفىلإةبسنلابامأ،ةبكنلا



ةيسآلةيلايربمإلاشويجلالاسرإنمًالدب.مهتفسلفلًايسفنوًايركفًاساسأ
جماربلالثمةفلتخملاضيورتلاتاودأقلطت،قاوسألاحتفلةيقيرفإو
هوزغلوناسنإلاحتفل)ةروريصلاتايلامجوأ(ةضوملاو،مالفألاو،ةيزافلتلا
اهتمدختسايتلاسانجألانيبتوافتلاوةيرصنعلاةيرظنلانمًالدبو.هرهقو
ةيلايربمإلاوأ(ةيكالهتسالادنتست،تاراقلاويضارألاحتفلةيركسعلاةيلايربمإلا
ىرتو،تابثيأاهيلعركنتيهف؛ةيرشبلاةعيبطلايفاهتيرظنىلإ)ةيسفنلا
نأو،ةلماشلاةيبسنلايفةقراغ،مئادريغتوةمئادةروريصةلاحيفاهنأ
ةدامدرجموهف،رفصألاودوسألاوضيبألانيبقرفينأهعسوبسيلناسنإلا
،رذتالويقبتاليتلاورودتيتلاةنوحاطللحلصتةسادقلااهنعتعزن
ةياهناليذلاراشتنالاومئادلاددمتلاهنإ؛ةحلاصةدياحمماخةدامدرجم
يهةيبسنلانأامكًامامت،ةديحوتابثةطقنوهيذلاراشتنالاوأ،هل
.ديحولاقلطملا

،دهاشملاوأنطاومللةايحلانمفدهلاديدحتبةيسفنلاةيلايربمإلاموقتو
امكو،كالهتسالانمديزموكالهتسالاامنإونزاوتلاوأةداعسلاسيلوهف
عضبتتلفShoptillyoudrop«:يكيرمألايبعشلاباطخلايفنولوقي
"shopaholicعضبتلانمدم"حالطصاكانهو.»كاهنإلانمًاتيمطقستىتح
هنألامنإوامٍءيشءارشديريهنألالعضبتللبهذييذلاناسنإلايأ
ءارقلاضعبتاقيلعتةريصقلابتسيلةرتفذنمتأرق.ةيلمعلاهذهنمدأ
BloomingdaleليدجنمولبلحمنعاهيفرشنعوضومىلعTimeةلجميف
نمنإ":لوقيءارقلادحأبتكف.كرويوينيفتالحملارهشأنموهو،
ناكيناثلاو."ليدجنمولبىلإبهذيملةداعسلايرتشياللاملانإلاق
شريو،تومينأدعبهنامثجقرحينأهباطخيفىصوأذإهنمفرظأ
لكةرملقألاىلعهتجوزهروزتنأنمضيىتحليدجنمولبيفدامرلا
،يكيرمألابعشلااهبمستييتلاةباعدلاحورامهيفحضتتناباطخلا.عوبسأ
متةيرشبلاسفنلانأوهو،يقيقحءيشىلإناريشياذهعمامهنكلو
يهتحبصأثيحب،ةيسفنلاةيلايربمإلالبقنماهيلعءاليتسالاواهوزغ
.هلدودحالف،يهتنياليذلادتمملاقوسلا

مهأنكلو،ملاعلاءاحنأمظعميفةيسفنلاةيلايربمإلاتحجن:ج
رسلاةملكو.هتاذيكيرمألاناسنإلاوهً،امامتهسارتفامتيذلا،اهاياحض



حجانًاينفهنأةصاخ،ةوطسهلةدحتملاتايالولايفمالعإلاف،مالعإلايه
حجنيكيرمألامالعإلا.ةليمجوةيلسماهنولعجيءايشألاهفتأف،لسموًادج
ناسنإلاغيرفتبمالعإلاماقدقف،ةيكالهتسالاةيؤرلاخيسرتيفتفلسأامك
يفهلوحروديامعهلزعيفلعفلابًاضيأحجنامكلخادلانميكيرمألا
هئاحنألكيفكرحتتاهتارباخموةدحتملاتايالولاشويجنأعم،ملاعلا
نادجولاطيسبتىلإاذهىدأدقو.ىرخأًانايحأيرسوً،انايحأينلعلكشب
امهيلعيلمتنأةمكاحلاةطلسللنكميثيحبيكيرمألاناسنإلليسايسلا
نمبلتسُموهف!هتيرحلماكبوةشهدمةيئاقلتباهقنتعيراكفأنمديرت
دودحلازواجتينأو،ةيدقنلاهتكلملمعينأهنكميالثيحبدعبلاةيداحأ
يقابنعًاديعبةمكاحلاةبخنلاهلاهتمسروهنادجوىلعتضرفيتلا
ثدحامميكيرمألاعزفلابناوجضعبريسفتراطإلااذهيفاننكميو.ملاعلا

ملاعلايتأييكيرمألابعشلاخيراتيفةرملوألف،ربمتبس/لوليأ11يف
.كولسلااذهلريربتالوريسفتللةلواحمهذهو.يكيرمألالخادلاىلإيجراخلا

امنإو،طقبذكيالوهفدحىصقأىلإيكذةدحتملاتايالولايفمالعإلاو
بيذاكأ"trueliesوهةيزيلجنإلاةغللابريبعتدجويو،ةقيقحلائزتجي
.ةقيقحلانمءزجءافخإةقيرطببيذاكألاريرمتنكميهنأىنعمب"ةيقيقح
روصعلايفامورابابةوقنمرثكأهتوطسوهتوقف،هتوطسهلمالعإلاو
روصعلايفامورابابنأل،لوألايسابعلارصعلايفةفيلخلاوأ،ىطسولا
تاسسؤملالخنمالإدرفيأعملماعتينأهنكميالناكىطسولا
.اذكهوةلئاعلاريبكوةيرقلاسيئرمثيعاطقإلاليبنلابأدبتةديدعةطيسو
تايالولاعملماعتيناكوهفيسابعلاةفيلخلاىلعقبطنيهسفنءيشلاو
لالخنمبعشلادارفأعملماعتييلاولاناك؛ةالولالالخنمةفلتخملا
امأ.ةرسألاوةيرقلاسيئروةليبقلالثمةطيسولاتاسسؤملانمريبكددع
ركذتننأبجيو.رشابملكشبانمالحأوانلوقعوانلزانمىلإلصيفمالعإلا
ةلماكهتروطخ،هتلءاسملتاسسؤميأدجوتالو،دحأهبختنيملمالعألانأ
نمىوتسملااذهىلإدعبلصيملمالعإلافاندالبيفامأ.رمدمهرثأو
هلالخنمهنكمييبرعلاناسنإللًاصاخءاضفوةحاسمقلخيامم،"مدقتلا"
عجاريهنإف،هتلودسيئرتاحيرصتعمسيامنيحوهف.عمسيامعجارينأ
قدصىدمىريلةلقتسملاةيبرعلاتايئاضفلاىدحإوأةيبنجألاتاعاذإلا
لازتالةيدقنةيلقعةمث،عقاولاكحمبهلاوقأىلعمكحيوسيئرلااذه
مالعإةوطسلالخنميبرغلاملاعلايفاهضيوقتمتويبرعلاملاعلايفةلاعف
ةصاخ،بيرقلالبقتسملايفمالعإلاانبلعفيساذامفرعنالاننكلو.زيمتم



نادجوىلعاهسرامتيتلاةنميهلاو)تابيلكويديفلا(تاونقروهظدعب
!انخويشنمريثكوانبابش

مامأسلجأانأف،هليختوأهديدحتنكميالدحىلإو،حيحصاذه:ج
ةلاحيفنكل،نومضملانمززقتةلاحيفةدحتملاتايالولايفزافلتلا
زركيمجيمإ:ةيزيلجنإلاب(روصلاعانصف.ةيلاعلاةينقتلاولكشلابعاتمتسا

imagemakers(ةيصاناوكلمتدقمالعإلالئاسوفلتخميفمالحألاعانصو
عنصيفمهاستيتلاتاعاطقلامهأنموً.امامتاهونقتأوةروصلاةغل
يفشيعييذلاناسنإلاةروصوفنعلاعيشييذلامالفألاعاطقةروصلا
ثانإلاوروكذلا"قاوذأ"ريُغييذلاءايزألاعاطقهدعاسي،ةينآلاةظحللا
،ةبطاقاهمهأاهلعلو،ىرخألاتاعاطقلامهأنمو.نيترمماعلكلافطألاو
.اهثبنعيكيرمألازافلتلافكياليتلاةيراجتلاتانالعإلاعاطق

،يكيرمألاناسنإلاىلعةيسفنلاةيلايربمإلاتنميه،لاحلاةعيبطب:ج
،ةيكالهتسالاةماوديفهتقرغأو،هنادجويفىربكلاةيسايسلااياضقلاتشّمهو
امكوأ،"رخآءيشيأمهيالفنآلمليكلانأمادام"هراعشحبصأىتح
aslongasthereisaةدئاملاىلعةجاجدتمادام«ةيزيلجنإلابنولوقي

chickenonthetable«ركفيالوةمالسلارثؤيف،همهيالملاعلانإف
بيجتسييكيرمألاناسنإلانأينعياذه!ةجاجدلادودحجراخوهاميف
.ةيروفةباجتساهعبتتريثم،يجراخلاملاعلانمهيتأتيتلاتاريثمللةرشابم
صئاصخىدحإامنيب،مجعألاناويحلاتافصىدحإفسألاعماذهو
ةدحتملاتايالولايفثدحام.ةباجتسالاوريثملانيبةفاسمكانهنأناسنإلا
بكرميناسنإنومضميأنموةيدقنةساحيأنمناسنإلاغيرفتدعب
.ةينامسجلاةيداصتقالاةموظنملابًأبعمحبصأ

،ينامسجلايداصتقالاناسنإلاةروصجيورتبةيسفنلاةيلايربمإلاموقت:ج



يداصتقايزافلتلانالعإلافده.ةيزافلتلاتانالعإلايفءالجبحضتياذهو
نإيأ،ةعلسلاهذهلجيورتللسنجلافظويهنكلو)امةعلسعيب(
يداصتقالا(نيدعبلانيذهلالخنمالإناسنإلاىرتالةيسفنلاةيلايربمإلا
تانالعإلاو!!ةقيقرديأنمالإهتعتملمتكتالياشلاءاستحاف.)يسنجلاو
دقهلكيرشبلاسنجلانأسحنانلعجتةرشبلاوأرعشلاةرشقنع
هتيبذاجنإفاهنمءرملايفشولنكلو!ةيدلجلاضارمألابةأجفبيصأ
لثمةيكالهتسالاميقلاراشتناهلككلذبطبتريو!مواقتنأنكميالةيسنجلا

تاميركلانمنيعمعونلالخنم،مويلكهسفنءرملاددجينأةرورض
،لاحلاةعيبطبةيسنجلاهتيبذاجوهبابشبظفتحينأهعسوبو،روطعلاوأ
مدختسانإهبابشولبهتيويحديعتسيسوهفنسلايفهمدقتعمهنأو
ناسنإلاعفدتنأاهفدهتانالعإاهنإ،اذكهو،تانيماتيفلانمًانيعمًاعون
نمديحولاامبرويساسألافدهلاوهكالهتسالانأكو،كالهتسالانمديزمل
.نوكلااذهيفناسنإلادوجو

دحأنإىتح،ةيداصتقالاتاعاطقلامهأنمتانالعإلاعاطقحبصأدقو
نمنإف،ةيكارتشالاىلإةدحتملاتايالولاتلوحتول«ً:احزاملاقيئاقدصأ
ةلكشمةدحتملاتايالولايفيكارتشالاماظنلااههجاويسيتلاتالكشملارثكأ
كلتنعفلتختالةلكشميهو،»مهليهأتةداعإوعاطقلااذهيفنيلماعلا
يفنيلماعلاليهأتةداعإةلكشميهو،ابوكيفيكارتشالاماظنلااههجاويتلا
.ةروثلالبقيبوكلاداصتقالاتاعاطقربكأنمناكو،رامقلاوءاغبلاعاطق

تانالعإكانهنكل،يسنجلاويداصتقالانيبةجوازملامتيامةداعو
مادختسالواحتتانالعإكانهف،رخآلخدمنمكلهتسملللخدتنألواحت
كوعدينأك،كالهتسالاديعصتيفاهفظوتاهنكل،يلئاعلاطبارتلالثمميق
ءارشبكركذيوأ،فتاوهللاذكةكرشلالخنمكتدلاوعمثيدحللنالعإلا
مقروناونعلاكيطعيو.حيرملاطيسقتلابوينالفلالحملانماهلةيده
يتلاةعلسلاايازملكبكربخيو،كالهتساللةمزاللاتانايبلالكوفتاهلا
بحلاديعلثماندنعةيناملعلادايعأللثدحياذامرظننلو(،اهيرتشتس
لجأنمةيقالخألاوةيناسنإلاةميقلافيظوتوهمهملا.)تاهمألاديعو
نكيملً.اعويشرثكألاطمنلاوهسنجلامادختسالظياذهعمو.كالهتسالا
نالعإلوأركذتأوتاينيتسلالاوطةكيرمأيفتنك،يضاملايفكلذكرمألا
دحأنألًاديجهركذتأ.64ماعناكنالعإلاوةياعدلايفسنجلافظوي
ناكنالعإلانأركذتأو!ةياهنلاةيادبيههذه:لاق،نييكيرمألايئاقدصأ
نفسىدحإبكرتةيفاندنكسإءارقشةاتفيتأتثيحةقالحنوباصنع



Takeitاهلكاهعلخا..اهعلخا«:لوقتو)وزغةيلمعبموقتيهف(جنكيافلا
off.Takeitalloff«.رعشوةقالحلانوباصىلإريشتًايرهاظيهو

فلختمىتحوأ(بيبللكو،ىرخأءايشأىلإريشتًايلعفنكلونقذلا
ةرتفلاهذهيفًاعيمجنالعإلاانمدصدقو.مهفيةراشإلاهذهلثمبً)ايلقع
ضعبو،جتحانيدهاشملانمًاريثكنأركذتأوً،امامتًاديدجًائيشناكهنأل
تناكيتلازافلتلاةطحمترطضاف،اوجتحاةرسألانععافدلاتايعمج
وهف،رفلاوركلاةيلمعمهفييكيرمألامالعإلانكل.هبحسىلإنالعإلاعيذت
ضبريهنكلوعمتجملالبقنمضوفرمفقومنععجارتلاىلإرطضيدق
،ةبسانمةدمرورمدعبكلذلو.ىرخأةرممدقتيلصرفلانيحتيبئذلاك
مثةلوبقمةلأسمةيزافلتلاتانالعإلايفسنجلافيظوتحبصأونالعإلاداع
.هيلإانلصوامىلإانلصونأىلإديعصتلاأدبو،ةيعيبط

ءاضعأيفنكلويكيرمألابعشلالكيفةيسفنلاةيلايربمإلارثأحضتي:ج
صوصخلاهجوىلعةدحتملاتايالولايفايندلاتاقبطلاوىطسولاتاقبطلا
ةباحسنوضقيءالؤهف.)هتاعاطقمهأوأيكيرمألابعشلاةيبلاغمهو(
نوثدحتيو،ميلالمةعضبًاضيفختمهحنمتيتلاتانوبوكلاعمجيفمهموي
ربوس(نعنلعأ،ةدحتملاتايالولاىلإتلصوامدنع.تانويزاكوألانع
دهاشألتبهذف،يتأينملكلايادهيطعيسهنأو،حتفيسديدج)تكرام
ًالترنوفقيهيفنطقأيذلايحلاناكسمظعمنأتدجوف،ثدحياذام
ىلعلصحيللترلايففقيعيمجلا،ءانبألاوتاهمألاوءابآلا،لوطلاةياغيف
الكيتسالبلانمصيخرءيشاهنأتدجوةيدهلاتيأرنيحو،ةيناجمةيده
ةيسفنلاةيلايربمإلاتحجندقل.يناجمهنكلو،هلةحئارالومعطالونول
،thebargainhunter"تاقفصلادئاص"هنومسياملناسنإلاليوحتيف
،تاقفصلادئاصىلإوعضبتلانمدمىلإيداصتقالاناسنإلاروهدتاذكهو
وهف،ءيشيأمهتليًانئاكحبصأامنإو،ناسنإلاهيخألبئذدرجمسيلوهف
ءاقرزلاةصاوغلامليفيف(ءيشيأطقتلتيتلاةيئابرهكلاةسنكملاهبشي
.)ثيدحلاناسنإلافصولةيزاجملاةروصلاهذهنومدختسيزلتيبلاةعامجل

عيوطتليكالهتسالاجذومنلاةعاشإوهيمالعإلاموجهلااذهنمفدهلاو
)يداعلاريغو(يداعلاناسنإلادجيثيحب،اهطيمنتواهنيجدتوريهامجلا
كالهتسالاقيرطنعالإققحتتنلةداعسلانأةركفلًانطبتسمهسفن



دعباذًاعلستمًاناسنإحبصيوةعلسلابًامامتدحوتيف،كالهتسالانمديزمو
امكو.ةلماكةيناسنإةبوبيغةلاحيفو،ةداملاوةعلسلايفًامامتًاقراغدحاو
ةيلامسأرلاتاعمتجملايفلالغتسالااياحضنإ:نيمألالجروتكدلالوقي
لعلو.ةقبطيأنمنوكلهتسملامهامنإو،نيحالفلاولامعلااوسيلةمدقتملا
،ةرشابمتانالعإلامهلهجوتتذإ،ةلوفطللعشبلالالغتسالايفرهظياذه
نممكو.يلاملامهلخدولبةيقالخألامهتاموظنموتاهمألاوءابآلاةيطختم
جنبوشلا(عاضتبالاقطانمنولخدينييرصملايئالمزنمنيريثكتيأرةرم
اهترداغمىلإلاحلاةعيبطبنورطضيمهوً.ادبأاهنمنوجرخيالو)لوم
ًابلاقوًادسجاهنورداغيمهنكلو،)ةساردولامعأنم(ةيداعلامهتايحةسراممل
ءادأدعباهيلإنوعرهيً،ابلقوًاحوراهيفنوقبياوناكمهنأل،بسحو
؛هلجأنماوقلخمهنأنوروصتييذلايساسألامهطاشناوفنأتسيلمهلامعأ

لاحلاةعيبطبو!يهتنتاليتلا)تانويزاكوألا(نمةدافتسالاوعلسلاءارش
اليرصملازافلتلاناكنأدعبو،اندالبىلإةيسفنلاةيلايربمإلاهذهتلصو
لافطأللهجوتيًاضيأوهو.هيفًايساسأًاءزجنالعإلاحبصأ،تانالعإلافرعي
ةديدشةقرحبيكبياهنبانأتايرصملاتاهمألاىدحإينتربخأ.ءابآلاًايطختم
ًانالعإدهاشهنكلو،هتايحلاوطهقذيملةتالوكيشلانمعونلجأنم
!هنع

ةيزافلتلاتانالعإلاف،ةسارشلكبانتمحتقااهنأىرأينإلب،العبطلاب:ج
رصاحت،تاقباسملاوبيصنايلاو)تانويزاكوألا(ومالفألاو)تابيلكويديفلا(و
ًاراعسهيفدلوتوهتاعقوتدعصتوهمالحأةغايصديعتويبرعلاناسنإلا
يف)هيلاش(يرتشيفهتابغرلكققحيسوهفًايرثناكنإفً.ايكالهتسا
،زارطثدحأنمةبرعيرتشيو،يبرغلاويقرشلاويبونجلاويلامشلالحاسلا
ةضومثدحأبايثهتجوزووهيدتريو،ةديدجلاندملاىدحإيف)اليف(و
مهفلخدلاودودحمامأ،)ةعماجوأىفشتسميألميلمفصنبعربتيالو(
ىلإلوحتيفطابحإلابباصيمهضعبو،ملحلايفرمتسيمهضعب،نوملحي
.يباهرإ

مل،رضاحلاتقولايفنويرصملااهميقييتلافافزلاتالفحىلإيرظنا
.ةيضارعتساةيكالهتساةرهاظمتحبصأامنإو،يعامتجالافلآتللةبسانمدعت
الًاملاعنيلخدتِكنأنيدجتسف،موجنعبسوأسمخقدنفيأليبهذتلو
يفكتبغردعصيف،كتيوهِكيسنيًاملاع،ةيفارغجلاوأخيراتلابهلةقالع



نويرصملااهلجحييتلا،رصنةنيدميف)زراتسيتيس(لعلو.كالهتسالا
راصتناةمقيه،ةيناملعلادباعملادحأىلإنولخديمهنأكوبرعلاو
هشويجلاسرإلةجاحبدعيملبرغلااذلو،انيلعةيسفنلاةيلايربمإلا
.يضاملايفلعفيناكامك،انرامعتسال
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